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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. dubna 2012

o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby
na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 374/2011 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě:

§ 1

Výše úhrady

Výše roční úhrady nákladů na připravenost posky-
tovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací ze státního
rozpočtu činí 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným
pobytem na území příslušného kraje k 31. prosinci
předchozího kalendářního roku.

§ 2

Splatnosti úhrady

Úhrada se vyplácí poskytovatelům zdravotnické
záchranné služby do 30. června příslušného kalendář-
ního roku.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 9. května 2012,

jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky,
2012–2017, FIX %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v sou-
ladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dlu-
hopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zá-
kon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Kupo-
nového spořicího státního dluhopisu České republiky,
2012–2017, FIX %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České
republiky, 2012–2017, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 17
Pořadové číslo emise: 68.
Jmenovitá hodnota: 1,– Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 6. 2016
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2017
Úrokový výnos pro první výnosové
období od 12. 6. 2012 do 12. 6. 2013: 1,00 % p. a.
Úrokový výnos pro druhé výnosové
období od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014: 2,00 % p. a.
Úrokový výnos pro třetí výnosové
období od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015: 3,00 % p. a.
Úrokový výnos pro čtvrté výnosové
období od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016: 4,50 % p. a.
Úrokový výnos pro páté výnosové
období od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017: 6,00 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003560

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů o státním dluhopisovém programu,
které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-

denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Minister-
stvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměstnava-
telů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) registrovaná církev nebo náboženská společnost,
svaz církví nebo náboženských společností,

g) stavovská komora nebo profesní organizace,

h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem ne-
jsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve
smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů,

i) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené ve
smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a o Agrární komoře Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

k) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zá-
kona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů,

l) Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/
/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění poz-
dějších předpisů, nebo Česká tisková kancelář zří-
zená ve smyslu zákona č. 517/1992 Sb., o České
tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,

m) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
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zřízená ve smyslu zákona č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, nebo zaměstnanecká
pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992
Sb., o resortních, oborových, podnikových a dal-
ších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

n) územní samosprávné celky a vyšší územní samo-
správné celky České republiky nebo hlavní město
Praha,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení míst-
ních samospráv České republiky nebo Asociace
krajů České republiky, nebo

p) zahraniční právnická osoba s obdobnou činností
jako některá z osob uvedených v písmenech b)
až h).

5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat
o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchod-
ním systému se sídlem v členském státě Evropské
unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených pře-
vodních místech je vyloučeno.

6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard
korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu
s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány
v menším nebo ve větším objemu emise, než je
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise
činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard ko-
run českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
emisní lhůty postupně po částech (tranších).

8. Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu
v České republice formou veřejné nabídky. Čin-
nosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Mi-
nisterstvo financí a osoby, které k výkonu tako-
vých činností pověřilo (dále jen „distributoři“).
Seznam distributorů se uveřejní na internetových
stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby
umožňujícími dálkový přístup.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu

dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním
kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu
dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení
úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny
úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora
se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou
a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data
uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání pří-
slušné tranše není tato částka úročena. Po datu
ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již ne-
budou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopi-
sů distributory přijímány. V případě dosažení ne-
bo překročení předpokládané jmenovité hodnoty
emise podle bodu 6 těchto emisních podmínek
může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení
počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí
o úpis dluhopisů podaných do data ukončení úpi-
su příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či
částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí ji-
mi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly
upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním
převodem na platební účet, z něhož byly příslušné
prostředky poukázány na účet distributora, či na
platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů
v případě úhrady ceny upisovaných dluhopisů
v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhra-
zené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není
tato částka úročena.

10. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu
31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle
toho, které datum nastane dříve.

11. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dal-
ších tranší dluhopisů vedle tranše podle bodu 10
těchto emisních podmínek a stanovit datum zahá-
jení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné
tranše. Oznámení o případných dalších tranších
se zveřejňují na internetových stránkách Minister-
stva financí a dalšími způsoby umožňujícími dál-
kový přístup.

12. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva
začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních
nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává
prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou pře-
váděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze
převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto
emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy
převádějí, je povinna při podání žádosti o převod
dluhopisů distributorovi důvěryhodným způso-
bem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bo-
dě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem,
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kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evi-
denci ministerstva, je 12. 5. 2017.

13. Dluhopisy se úročí pevnou úrokovou sazbou, která
pro každé výnosové období narůstá podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Úrokové výnosy jsou
vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 12. 6.
počínaje rokem 2013. Celková částka úrokového
výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise vy-
plácená vlastníkovi se zaokrouhluje na haléře. Při-
padne-li datum výplaty úrokového výnosu na den,
který není pracovním dnem, bude výplata prove-
dena první následující pracovní den bez nároku na
úrokový výnos za toto odsunutí platby.

14. Úrokový výnos obdrží vždy osoba, která je vlast-
níkem dluhopisů k datu 12. 5. počínaje rokem
2013. Úrokový výnos za první výnosové období
od data emise do 12. 6. 2013 obdrží osoba, která
je vlastníkem dluhopisu k datu 12. 5. 2013.

15. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá
na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém
období (standard act/act). Výnosovým obdobím se
rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Poměrná část úroko-

vého výnosu se do ceny dluhopisu započítává od
data emise a vypočte se jako úrokový výnos vy-
násobený podílem skutečného počtu dnů od data
zahájení příslušného výnosového období do data
výpočtu poměrné části úrokového výnosu a skuteč-
ného počtu dnů příslušného výnosového období.
Celková částka poměrné části úrokového výnosu
ze všech dluhopisů vlastníka této emise se za úče-
lem výpočtu poměrné části úrokového výnosu za-
okrouhluje na haléře.

16. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od
dluhopisu se vylučuje.

17. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno
předčasně splatit vydané dluhopisy před datem
splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlast-
ník dluhopisů podle bodu 18 těchto emisních pod-
mínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat
dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

18. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo
financí jako emitenta prostřednictvím distributora
o předčasné splacení všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů podle následujícího harmono-
gramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013

31. 5. 2013 29. 8. 2013 30. 9. 2013

2. 9. 2013 28. 11. 2013 31. 12. 2013

2. 12. 2013 27. 2. 2014 31. 3. 2014

3. 3. 2014 29. 5. 2014 30. 6. 2014

2. 6. 2014 28. 8. 2014 30. 9. 2014

1. 9. 2014 27. 11. 2014 31. 12. 2014

1. 12. 2014 26. 2. 2015 31. 3. 2015

2. 3. 2015 28. 5. 2015 30. 6. 2015

1. 6. 2015 28. 8. 2015 30. 9. 2015

1. 9. 2015 27. 11. 2015 31. 12. 2015

1. 12. 2015 26. 2. 2016 31. 3. 2016

1. 3. 2016 27. 5. 2016 30. 6. 2016

1. 6. 2016 30. 8. 2016 30. 9. 2016

1. 9. 2016 29. 11. 2016 30. 12. 2016
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Vlastník dluhopisůmá nárok na poměrnou část pří-
slušného úrokového výnosu za období od data za-
hájení příslušného výnosového období do data
předčasného splacení. Poměrná část úrokového vý-
nosu za období od data zahájení příslušného vý-
nosového období do data předčasného splacení
a jmenovitá hodnota příslušných dluhopisů budou
vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů
vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po
příslušném datu posledního možného podání žá-
dosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné
splacení podá vlastník dluhopisů prostřednictvím
distributora. Od okamžiku podání žádosti o před-
časné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve
kterém byla podána žádost o předčasné splacení,
převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník
dluhopisů může k jednomu datu předčasného
splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné
splacení požádat o předčasné splacení jím vlastně-
ných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy:
jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jed-
nomu datu předčasného splacení požádat o před-
časné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů
do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně
a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad po-
čet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy
předčasným splacením zanikají současně s právem
vlastníka na úrokový výnos. Částka odpovídající
jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a poměrné
části příslušného úrokového výnosu bude vlastní-
kovi při předčasném splacení uhrazena bezhoto-
vostním převodem na platební účet, který je veden
v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dlu-
hopisů povinen uvést při úpisu, převodu či pře-
chodu dluhopisu. Případnou změnu platebního
účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím
distributora. Celková částka poměrné části úroko-
vého výnosu z počtu dluhopisů, o jejichž předčasné
splacení vlastník dluhopisů požádal, vyplácená
vlastníkovi za období od data zahájení příslušného
výnosového období do data předčasného splacení,
se zaokrouhluje na haléře.

19. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží kaž-
dému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodno-
tu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou
spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2017,
nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici
jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bo-
du 21 těchto emisních podmínek. Tímto datem
končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota všech
dluhopisů vlastníka bude spolu s posledním úroko-
vým výnosem vyplacena osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 5. 2017. Připadne-li datum

splátky jmenovité hodnoty dluhopisů a výplaty
posledního úrokového výnosu na den, který není
pracovním dnem, bude výplata provedena první
následující pracovní den bez nároku na úrokový
výnos za toto odsunutí platby.

20. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úroko-
vých výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hod-
notu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto
emisních podmínek. Platebním místem je Česká
národní banka. Úrokové výnosy dluhopisů jsou
vypláceny bezhotovostním převodem na platební
účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně
a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při
úpisu, převodu či přechodu dluhopisů. Stejným
způsobem je vyplácena jmenovitá hodnota dluho-
pisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o rein-
vestici jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle
bodu 21 těchto emisních podmínek. Případnou
změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů
prostřednictvím distributora.

21. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Minister-
stvo financí jako emitenta prostřednictvím distribu-
tora o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo
části jím vlastněných dluhopisů této emise. V tako-
vém případě nebude vlastníkovi dluhopisů jejich
jmenovitá hodnota nebo její příslušná část vyplá-
cena bezhotovostním převodem na platební účet
podle bodu 20 těchto emisních podmínek, nýbrž
bude ve vlastníkem požadované výši reinvestována
do dluhopisů předem určených emitentem. Ozná-
mení o datu, od kterého je možné podávat žádost
o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dlu-
hopisech, do kterých je možné jmenovitou hod-
notu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dosta-
tečném předstihu na internetových stránkách Mi-
nisterstva financí a dalšími způsoby umožňujícími
dálkový přístup. O reinvestici požádá vlastník dlu-
hopisů podáním žádosti o reinvestici jmenovité
hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora.
Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici
jmenovité hodnoty dluhopisů je 11. 5. 2017.

22. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

23. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.
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24. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zá-
kona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let
ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

25. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zá-
konů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto
dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách
Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňují-
cími dálkový přístup.

26. Provozní řád samostatné evidence státních dluho-
pisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro
všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na
internetových stránkách Ministerstva financí.

27. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veš-
keré úkony související s vedením evidence minis-
terstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením
dluhopisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluho-
pisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů
a ostatní související činnosti vymezené Provozním
řádem samostatné evidence státních dluhopisů ve-
dené Ministerstvem financí.

28. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, rozho-
duje tato verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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150

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 9. května 2012,

jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky,
2012–2017, FIX %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v sou-
ladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dlu-
hopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zá-
kon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Rein-
vestičního spořicího státního dluhopisu České repu-
bliky, 2012–2017, FIX %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České
republiky, 2012–2017, FIX %
Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 17
Pořadové číslo emise: 69.
Jmenovitá hodnota: 1,– Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 6. 2016
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2017
Úrokový výnos pro první výnosové
období od 12. 6. 2012 do 12. 6. 2013: 1,00 % p. a.
Úrokový výnos pro druhé výnosové
období od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014: 2,00 % p. a.
Úrokový výnos pro třetí výnosové
období od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015: 3,00 % p. a.
Úrokový výnos pro čtvrté výnosové
období od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016: 4,50 % p. a.
Úrokový výnos pro páté výnosové
období od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017: 6,00 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003578

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů o státním dluhopisovém programu,
které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Minister-
stvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměstnava-
telů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) registrovaná církev nebo náboženská společnost,
svaz církví nebo náboženských společností,

g) stavovská komora nebo profesní organizace,

h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem ne-
jsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve
smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů,

i) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené ve
smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a o Agrární komoře Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

k) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zá-
kona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů,

l) Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/
/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění poz-
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dějších předpisů, nebo Česká tisková kancelář zří-
zená ve smyslu zákona č. 517/1992 Sb., o České
tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,

m) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
zřízená ve smyslu zákona č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, nebo zaměstnanecká
pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992
Sb., o resortních, oborových, podnikových a dal-
ších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

n) územní samosprávné celky a vyšší územní samo-
správné celky České republiky nebo hlavní město
Praha,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení míst-
ních samospráv České republiky nebo Asociace
krajů České republiky, nebo

p) zahraniční právnická osoba s obdobnou činností
jako některá z osob uvedených v písmenech b)
až h).

5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat
o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchod-
ním systému se sídlem v členském státě Evropské
unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených pře-
vodních místech je vyloučeno.

6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset mili-
ard korun českých). Dluhopisy mohou být v sou-
ladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vy-
dány v menším nebo ve větším objemu emise, než
je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise
činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard ko-
run českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
emisní lhůty postupně po částech (tranších).

8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle
bodu 11 těchto emisních podmínek nabídnuty emi-
tentem k úpisu v České republice formou veřejné
nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů
zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k vý-
konu takových činností pověřilo (dále jen „distri-
butoři“). Seznam distributorů se uveřejní na inter-
netových stránkách Ministerstva financí a dalšími
způsoby umožňujícími dálkový přístup.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné

tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním
kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu
dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení
úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny
úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora
se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou
a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data
uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání pří-
slušné tranše není tato částka úročena. Po datu
ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již ne-
budou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů
distributory přijímány. V případě dosažení nebo
překročení předpokládané jmenovité hodnoty
emise podle bodu 6 těchto emisních podmínek
může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení
počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí
o úpis dluhopisů podaných do data ukončení úpi-
su příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či
částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi
uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly
upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním
převodem na platební účet, z něhož byly příslušné
peněžní prostředky poukázány na účet distribu-
tora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis
dluhopisů v případě úhrady ceny upisovaných dlu-
hopisů v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu
dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení
uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány,
není tato částka úročena.

10. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu
31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle
toho, které datum nastane dříve.

11. Vydání dalších tranší dluhopisů proběhne formou
reinvestice úrokového výnosu dluhopisů vydaných
v předchozích tranších podle bodu 14 těchto emis-
ních podmínek s výjimkou posledního úrokového
výnosu, a to k datu reinvestice úrokového výnosu.

12. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dal-
ších tranší dluhopisů vedle tranší podle bodů 10
a 11 těchto emisních podmínek a stanovit datum
zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů přísluš-
né tranše. Oznámení o případných dalších tranších
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se zveřejňují na internetových stránkách Minister-
stva financí a dalšími způsoby umožňujícími dál-
kový přístup.

13. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva
začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních
nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává
prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou pře-
váděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze
převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto
emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy
převádějí, je povinna při podání žádosti o převod
dluhopisů distributorovi důvěryhodným způso-
bem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bo-
dě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem,
kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evi-
denci ministerstva, je 12. 5. 2017.

14. Dluhopisy se úročí pevnou úrokovou sazbou, která
pro každé výnosové období narůstá podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Úrokové výnosy (ku-
pony) jsou reinvestovány jedenkrát ročně, a to
vždy k datu 12. 6. počínaje rokem 2013, vyjma
posledního úrokového výnosu, který je vlastníkovi
dluhopisů vyplacen spolu se jmenovitou hodnotou
dluhopisů k datu splatnosti dluhopisů, nepodá-li
vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního
úrokového výnosu podle bodu 22 těchto emisních
podmínek. Reinvesticí úrokového výnosu se ro-
zumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů
jsou k datu reinvestice úrokového výnosu připsány
dluhopisy téže emise v celkové jmenovité hodnotě,
která odpovídá výši úrokového výnosu ze všech
dluhopisů vlastníka téže emise za příslušné výno-
sové období. Připadne-li datum reinvestice úroko-
vého výnosu na den, který není pracovním dnem,
budou příslušné dluhopisy připsány na majetkový
účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní
den. Celková částka úrokového výnosu ze všech
dluhopisů vlastníka za příslušné výnosové období
se pro účely reinvestice zaokrouhluje na celé ko-
runy směrem nahoru. Reinvesticí úrokového vý-
nosu se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka
a objem emise. Celková částka posledního úroko-
vého výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této

emise vyplácená vlastníkovi, nepodá-li vlastník dlu-
hopisů žádost o reinvestici posledního úrokového
výnosu podle bodu 22 těchto emisních podmínek,
se zaokrouhluje na haléře.

15. Úrokový výnos podle bodu 14 těchto emisních
podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2013.
Úrokový výnos formou reinvestice za první vý-
nosové období od data emise do 12. 6. 2013 ob-
drží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu
12. 5. 2013.

16. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá
na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém
období (standard act/act). Výnosovým obdobím se
rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1
těchto emisních podmínek. Poměrná část úroko-
vého výnosu se do ceny dluhopisu započítává od
data emise a vypočte se jako úrokový výnos vy-
násobený podílem skutečného počtu dnů od data
zahájení příslušného výnosového období do data
výpočtu poměrné části úrokového výnosu a skuteč-
ného počtu dnů příslušného výnosového období.
Celková částka poměrné části úrokového výnosu
ze všech dluhopisů vlastníka této emise se za úče-
lem výpočtu poměrné části úrokového výnosu za-
okrouhluje na haléře.

17. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od
dluhopisu se vylučuje.

18. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno
předčasně splatit vydané dluhopisy před datem
splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlast-
ník dluhopisů podle bodu 19 těchto emisních pod-
mínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat
dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

19. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo
financí jako emitenta prostřednictvím distributora
o předčasné splacení všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů podle následujícího harmono-
gramu:
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Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013

31. 5. 2013 29. 8. 2013 30. 9. 2013

2. 9. 2013 28. 11. 2013 31. 12. 2013

2. 12. 2013 27. 2. 2014 31. 3. 2014

3. 3. 2014 29. 5. 2014 30. 6. 2014

2. 6. 2014 28. 8. 2014 30. 9. 2014

1. 9. 2014 27. 11. 2014 31. 12. 2014

1. 12. 2014 26. 2. 2015 31. 3. 2015

2. 3. 2015 28. 5. 2015 30. 6. 2015

1. 6. 2015 28. 8. 2015 30. 9. 2015

1. 9. 2015 27. 11. 2015 31. 12. 2015

1. 12. 2015 26. 2. 2016 31. 3. 2016

1. 3. 2016 27. 5. 2016 30. 6. 2016

1. 6. 2016 30. 8. 2016 30. 9. 2016

1. 9. 2016 29. 11. 2016 30. 12. 2016

Vlastník dluhopisůmá nárok na poměrnou část pří-
slušného úrokového výnosu za období od data za-
hájení příslušného výnosového období do data
předčasného splacení. Poměrná část úrokového vý-
nosu za období od data zahájení příslušného vý-
nosového období do data předčasného splacení
a jmenovitá hodnota příslušných dluhopisů budou
vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů
vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po
příslušném datu posledního možného podání žá-
dosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné
splacení podá vlastník dluhopisů prostřednictvím
distributora. Od okamžiku podání žádosti o před-
časné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve
kterém byla podána žádost o předčasné splacení,
převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník
dluhopisů může k jednomu datu předčasného
splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné
splacení požádat o předčasné splacení jím vlastně-
ných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy:
jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jed-
nomu datu předčasného splacení požádat o před-
časné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do
počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nej-
výše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet

kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy před-
časným splacením zanikají současně s právem vlast-
níka na úrokový výnos. Částka odpovídající jme-
novité hodnotě dluhopisů vlastníka a poměrné části
příslušného úrokového výnosu bude vlastníkovi
při předčasném splacení uhrazena bezhotovostním
převodem na platební účet, který je veden v tuzem-
sku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů
povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dlu-
hopisu. Případnou změnu platebního účtu oznámí
vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.
Celková částka poměrné části úrokového výnosu
z počtu dluhopisů, o jejichž předčasné splacení
vlastník dluhopisů požádal, vyplácená vlastníkovi
za období od data zahájení příslušného výnoso-
vého období do data předčasného splacení, se za-
okrouhluje na haléře.

20. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží kaž-
dému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodno-
tu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou
spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2017,
nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici
posledního úrokového výnosu a jmenovité hod-
noty těchto dluhopisů podle bodu 22 těchto emis-
ních podmínek. Tímto datem končí úročení dluho-
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pisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka
bude spolu s posledním úrokovým výnosem vy-
placena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu
12. 5. 2017. Připadne-li datum splátky jmenovité
hodnoty dluhopisů a výplaty posledního úroko-
vého výnosu na den, který není pracovním dnem,
bude výplata provedena první následující pracovní
den bez nároku na úrokový výnos za toto odsunutí
platby.

21. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu
dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem
vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních pod-
mínek. Platebním místem je Česká národní banka.
Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním
úrokovým výnosem jsou vypláceny bezhotovost-
ním převodem na platební účet, který je veden v tu-
zemsku v domácí měně a který je vlastník dluho-
pisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu
dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost
o reinvestici posledního úrokového výnosu a jme-
novité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 22
těchto emisních podmínek. Případnou změnu pla-
tebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřed-
nictvím distributora.

22. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Minister-
stvo financí jako emitenta prostřednictvím distribu-
tora o reinvestici posledního úrokového výnosu
a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů této emise. V takovém případě ne-
budou vlastníkovi dluhopisů jejich poslední úro-
kový výnos a jmenovitá hodnota nebo jejich pří-
slušná část vypláceny bezhotovostním převodem
na platební účet podle bodu 21 těchto emisních
podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované
výši reinvestovány do dluhopisů předem určených
emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné
podávat žádost o reinvestici posledního úrokového
výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluho-
pisech, do kterých je možné poslední úrokový vý-
nos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat,
se zveřejňuje v dostatečném časovém předstihu
na internetových stránkách Ministerstva financí
a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
O reinvestici posledního úrokového výnosu a jme-
novité hodnoty všech nebo části jím vlastněných
dluhopisů požádá vlastník dluhopisů podáním žá-
dosti o reinvestici posledního úrokového výnosu
a jmenovité hodnoty dluhopisů prostřednictvím
distributora. Celková částka úrokového výnosu

z dluhopisů vlastníka v počtu kusů, ve kterém byla
podána žádost o reinvestici posledního úrokového
výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, za po-
slední výnosové období se pro účely reinvestice
posledního úrokového výnosu a jmenovité hod-
noty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny smě-
rem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti
o reinvestici posledního úrokového výnosu a jme-
novité hodnoty dluhopisů je 11. 5. 2017.

23. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

24. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

25. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zá-
kona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let
ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

26. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zá-
konů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto
dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách
Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňují-
cími dálkový přístup.

27. Provozní řád samostatné evidence státních dluho-
pisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro
všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na
internetových stránkách Ministerstva financí.

28. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veš-
keré úkony související s vedením evidence minis-
terstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením
dluhopisů, reinvesticí posledního úrokového vý-
nosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do
evidence ministerstva, změny údajů a ostatní sou-
visející činnosti vymezené Provozním řádem samo-
statné evidence státních dluhopisů vedené Minister-
stvem financí.

29. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, rozho-
duje tato verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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151

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 9. května 2012,

jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky,
2012–2019, CPI %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v sou-
ladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dlu-
hopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zá-
kon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Proti-
inflačního spořicího státního dluhopisu České repu-
bliky, 2012–2019, CPI %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Proti-inflační spořicí státní dluhopis České
republiky, 2012–2019, CPI %
Zkrácený název: SSD-I ČR, CPI %, 19
Pořadové číslo emise: 70.
Jmenovitá hodnota: 1,– Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2018
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2019
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou
sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003586

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů o státním dluhopisovém programu,
které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Minister-
stvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze fyzická osoba nebo
občanské sdružení fyzických osob.

5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat

o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchod-
ním systému se sídlem v členském státě Evropské
unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených pře-
vodních místech je vyloučeno.

6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset mi-
liard korun českých). Dluhopisy mohou být v sou-
ladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vy-
dány v menším nebo ve větším objemu emise, než
je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise
činí 100 000 000 000 Kč (slovy: sto miliard korun
českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
emisní lhůty postupně po částech (tranších).

8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle
bodu 12 těchto emisních podmínek nabídnuty emi-
tentem k úpisu v České republice formou veřejné
nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů
zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k vý-
konu takových činností pověřilo (dále jen „distri-
butoři“). Seznam distributorů se uveřejní na inter-
netových stránkách Ministerstva financí a dalšími
způsoby umožňujícími dálkový přístup.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota
upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním
kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu
dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení
úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny
úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora
se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou
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a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data
uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání pří-
slušné tranše není tato částka úročena. Po datu
ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již ne-
budou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů
distributory přijímány. V případě dosažení nebo
překročení předpokládané jmenovité hodnoty
emise dluhopisů podle bodu 6 těchto emisních
podmínek může Ministerstvo financí rozhodnout
o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle
žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukon-
čení úpisu příslušné tranše dluhopisů. Neuspoko-
jeným či částečně uspokojeným upisovatelům se
vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které ne-
byly upsány, bez zbytečného odkladu bezhoto-
vostním převodem na platební účet, z něhož byly
příslušné peněžní prostředky poukázány na účet
distributora, či na platební účet uvedený v žádosti
o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny úpisu dlu-
hopisů v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu
dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení
uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány,
není tato částka úročena.

10. Jeden upisovatel může podat prostřednictvím dis-
tributorů žádosti o úpis dluhopisů při úpisu dluho-
pisů každé z tranší podle bodů 11 a 13 těchto emis-
ních podmínek v celkovém počtu kusů nejvýše
5 000 000 (slovy: pět milionů) pro každou jednot-
livou tranši.

11. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu
31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle
toho, které datum nastane dříve.

12. Vydání dalších tranší dluhopisů proběhne formou
reinvestice úrokového výnosu dluhopisů vydaných
v předchozích tranších podle bodu 15 těchto emis-
ních podmínek s výjimkou posledního úrokového
výnosu, a to k datu reinvestice úrokového výnosu.

13. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dal-
ších tranší dluhopisů vedle tranší podle bodů 11
a 12 těchto emisních podmínek a stanovit datum
zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů přísluš-
né další tranše. Oznámení o případných dalších
tranších se zveřejňují na internetových stránkách
Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňují-
cími dálkový přístup.

14. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva
začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních
nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává
prostřednictvím distributora. Dluhopisy se převá-
dějí bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze pře-
vést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emis-

ních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy pře-
vádějí, je povinna při podání žádosti o převod dlu-
hopisů distributorovi důvěryhodným způsobem
prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4
těchto emisních podmínek. Posledním dnem, kdy
bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci
ministerstva, je 10. 5. 2019.

15. Dluhopisy se úročí pohyblivou úrokovou sazbou.
Úrokový výnos (kupon) za šest měsíců (p. s., per
semestre) pro výnosové období, které končí datem
12. 6., se stanoví jako procentní změna indexu spo-
třebitelských cen (životních nákladů) za měsíc du-
ben příslušného roku proti indexu spotřebitelských
cen (životních nákladů) za měsíc říjen roku před-
chozího, a to v rozsahu šesti desetinných míst;
takto stanovený úrokový výnos se zaokrouhluje
na pět desetinných míst. Úrokový výnos (kupon)
za šest měsíců (p. s., per semestre) pro výnosové
období, které končí datem 12. 12., se stanoví jako
procentní změna indexu spotřebitelských cen (ži-
votních nákladů) za měsíc říjen příslušného roku
proti indexu spotřebitelských cen (životních ná-
kladů) za měsíc duben téhož roku, a to v rozsahu
šesti desetinných míst; takto stanovený úrokový
výnos se zaokrouhluje na pět desetinných míst.
Minimální úrokový výnos v každém výnosovém
období činí 0 %. Úrokový výnos pro příslušné
výnosové období a jeho výpočet se zveřejní na
internetových stránkách Ministerstva financí vždy
nejpozději k datu 20. 5. a k datu 20. 11. příslušné-
ho roku. Úrokové výnosy se reinvestují, a to vždy
k datu 12. 6. a k datu 12. 12., počínaje datem 12. 12.
2012, vyjma posledního úrokového výnosu, který
je vlastníkovi dluhopisů splacen spolu se jmenovi-
tou hodnotou k datu splatnosti dluhopisů, nepodá-
-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posled-
ního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dlu-
hopisů podle bodu 24 těchto emisních podmínek.
Podá-li vlastník dluhopisů žádost o předčasné
splacení podle bodu 21 těchto emisních podmínek,
částka příslušného úrokového výnosu za výnoso-
vé období, jehož konec těsně předchází nebo je
shodný s příslušným datem předčasného splacení,
se nereinvestuje, ale je vyplacena vlastníkovi dluho-
pisů podle bodu 21 těchto emisních podmínek.
Reinvesticí úrokového výnosu se rozumí, že na
majetkový účet vlastníka dluhopisů jsou k datu
reinvestice úrokového výnosu připsány dluhopisy
téže emise v celkové jmenovité hodnotě, která od-
povídá výši úrokového výnosu ze všech dluhopisů
vlastníka téže emise za příslušné výnosové období.
Připadne-li datum reinvestice úrokového výnosu
na den, který není pracovním dnem, budou přísluš-
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né dluhopisy připsány na majetkový účet vlastníka
dluhopisů první následující pracovní den. Celková
částka úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlast-
níka za příslušné výnosové období se pro účely
reinvestice zaokrouhluje na celé koruny směrem
nahoru. Reinvesticí úrokového výnosu se zvyšuje
počet kusů dluhopisů vlastníka a objem emise. Cel-
ková částka posledního úrokového výnosu ze
všech dluhopisů vlastníka vyplácená vlastníkovi,
nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici
posledního úrokového výnosu podle bodu 24
těchto emisních podmínek, se zaokrouhluje na
haléře.

16. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to
vždy od 12. 6. do 12. 12. příslušného roku a další
od 12. 12. příslušného roku do 12. 6. následujícího
roku. První výnosové období pro reinvestici úro-
kového výnosu je od 12. 6. 2012 do 12. 12. 2012.
Druhé výnosové období pro reinvestici úrokového
výnosu je od 12. 12. 2012 do 12. 6. 2013.

17. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) je
zveřejňován měsíčně Českým statistickým úřadem
na jeho internetových stránkách podle kalendáře
termínů zveřejnění. Nebude-li index spotřebitel-
ských cen (životních nákladů) za měsíc duben
a za měsíc říjen příslušného roku Českým statistic-
kým úřadem zveřejněn vůbec nebo bude-li zveřej-
něn v příslušném roce po datu 20. 5. nebo po datu
20. 11., použije se pro stanovení úrokového výnosu

pro příslušné výnosové období podle bodu 15
těchto emisních podmínek poslední známý index
spotřebitelských cen (životních nákladů) zveřej-
něný Českým statistickým úřadem a příslušný in-
dex spotřebitelských cen (životních nákladů) z mě-
síce, který předchází příslušnému měsíci o šest mě-
síců.

18. Úrokový výnos podle bodu 15 těchto emisních
podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem
dluhopisů k datu 12. 11. počínaje rokem 2012
a k datu 12. 5. počínaje rokem 2013. Úrokový vý-
nos formou reinvestice za první výnosové období
od data emise do 12. 12. 2012 obdrží osoba, která je
vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2012.

19. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od
dluhopisu se vylučuje.

20. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno
předčasně splatit vydané dluhopisy před datem
splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlast-
ník dluhopisů podle bodu 21 těchto emisních pod-
mínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat
dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

21. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo
financí jako emitenta prostřednictvím distributora
o předčasné splacení všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů podle následujícího harmono-
gramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

1. 10. 2013 31. 10. 2013 12. 12. 2013

1. 4. 2014 30. 4. 2014 12. 6. 2014

1. 10. 2014 31. 10. 2014 12. 12. 2014

1. 4. 2015 30. 4. 2015 12. 6. 2015

1. 10. 2015 30. 10. 2015 14. 12. 2015

1. 4. 2016 29. 4. 2016 13. 6. 2016

3. 10. 2016 31. 10. 2016 12. 12. 2016

3. 4. 2017 28. 4. 2017 12. 6. 2017

2. 10. 2017 31. 10. 2017 12. 12. 2017

3. 4. 2018 30. 4. 2018 12. 6. 2018

1. 10. 2018 31. 10. 2018 12. 12. 2018
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Jmenovitá hodnota dluhopisů a příslušný úrokový
výnos za období od data zahájení do data ukončení
příslušného výnosového období budou vyplace-
ny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy
k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po pří-
slušném datu posledního možného podání žádosti
o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení
podává vlastník dluhopisů prostřednictvím distri-
butora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné
splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém
byla podána příslušná žádost o předčasné splacení,
převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník
dluhopisů může k jednomu datu předčasného
splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné
splacení požádat o předčasné splacení jím vlastně-
ných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy:
jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jed-
nomu datu předčasného splacení požádat o před-
časné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do
počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nej-
výše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet
kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy před-
časným splacením zanikají současně s právem vlast-
níka na úrokový výnos. Částka odpovídající jme-
novité hodnotě dluhopisů vlastníka a příslušnému
úrokovému výnosu bude vlastníkovi při předčas-
ném splacení uhrazena bezhotovostním převodem
na platební účet, který je veden v tuzemsku v do-
mácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen
uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu.
Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník
dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková
částka příslušného úrokového výnosu z počtu dlu-
hopisů, o jejichž předčasné splacení vlastník dluho-
pisů požádal, vyplácená vlastníkovi za období od
data zahájení do data ukončení příslušného výno-
sového období, se zaokrouhluje na haléře.

22. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží kaž-
dému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodnotu
jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou
spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2019,
nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici
posledního úrokového výnosu a jmenovité hod-
noty těchto dluhopisů podle bodu 24 těchto emis-
ních podmínek. Tímto datem končí úročení dluho-
pisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka
bude spolu s posledním úrokovým výnosem vy-
placena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu
12. 5. 2019. Připadne-li datum splátky jmenovité
hodnoty dluhopisů a výplaty posledního úroko-
vého výnosu na den, který není pracovním dnem,

bude výplata provedena první následující pracovní
den bez nároku na úrokový výnos za toto odsunutí
platby.

23. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu
dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem
vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních pod-
mínek. Platebním místem je Česká národní banka.
Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním
úrokovým výnosem se vyplácejí bezhotovostním
převodem na platební účet, který je veden v tuzem-
sku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů
povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dlu-
hopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o rein-
vestici posledního úrokového výnosu a jmenovité
hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 24 těchto
emisních podmínek. Případnou změnu platebního
účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím
distributora.

24. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Minister-
stvo financí jako emitenta prostřednictvím distribu-
tora o reinvestici posledního úrokového výnosu
a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů této emise. V takovém případě ne-
budou vlastníkovi dluhopisů jejich poslední úro-
kový výnos a jmenovitá hodnota nebo jejich pří-
slušná část vypláceny bezhotovostním převodem
na platební účet podle bodu 23 těchto emisních
podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované
výši reinvestovány do dluhopisů předem určených
emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné
podávat žádost o reinvestici posledního úrokového
výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluho-
pisech, do kterých je možné poslední úrokový vý-
nos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat,
se zveřejňuje v dostatečném předstihu na interne-
tových stránkách Ministerstva financí a dalšími
způsoby umožňujícími dálkový přístup. O rein-
vestici posledního úrokového výnosu a jmenovité
hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluho-
pisů požádá vlastník dluhopisů podáním žádosti
o reinvestici posledního úrokového výnosu a jme-
novité hodnoty dluhopisů prostřednictvím distri-
butora. Celková částka úrokového výnosu z dluho-
pisů vlastníka v počtu kusů, ve kterém byla podána
žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu
a jmenovité hodnoty dluhopisů, za poslední výno-
sové období se pro účely reinvestice posledního
úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Po-
sledním dnem pro podání žádosti o reinvestici po-
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sledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty
dluhopisů je 9. 5. 2019.

25. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

26. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

27. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zá-
kona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let
ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

28. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zá-
konů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto
dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách

Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňují-
cími dálkový přístup.

29. Provozní řád samostatné evidence státních dluho-
pisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro
všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na in-
ternetových stránkách Ministerstva financí.

30. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veš-
keré úkony související s vedením evidence minis-
terstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením
dluhopisů, reinvesticí posledního úrokového vý-
nosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do
evidence ministerstva, změny údajů a ostatní sou-
visející činnosti vymezené Provozním řádem samo-
statné evidence státních dluhopisů vedené Minister-
stvem financí.

31. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, rozho-
duje tato verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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152

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 9. května 2012,

jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky,
2012–2013

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v sou-
ladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dlu-
hopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky
Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České
republiky, 2012–2013:

1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České
republiky, 2012–2013
Zkrácený název: SSD-D ČR, 13
Pořadové číslo emise: 71.
Jmenovitá hodnota: 1,– Kč (slovy: jedna koruna
česká)
Emisní kurz: 97,00 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna
česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2012
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 12. 2013
Úrokový výnos: rozdíl mezi jmenovitou hodnotou
dluhopisu a jeho emisním kurzem
Zdanění úrokových výnosů: podle právních před-
pisů České republiky
ISIN: CZ0001003594

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě zvlášt-
ních zákonů o státním dluhopisovém programu,
které vydání státních dluhopisů umožňují.

3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zakni-
hované podobě a jsou evidovány v samostatné evi-
denci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Minister-
stvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

4. Dluhopisy může upsat pouze:

a) fyzická osoba,

b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,

c) odborová organizace nebo organizace zaměstnava-
telů,

d) nadace nebo nadační fond,

e) obecně prospěšná společnost,

f) registrovaná církev nebo náboženská společnost,
svaz církví nebo náboženských společností,

g) stavovská komora nebo profesní organizace,

h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem ne-
jsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve
smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů,

i) Hospodářská komora České republiky nebo
Agrární komora České republiky zřízené ve
smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a o Agrární komoře Čes-
ké republiky, ve znění pozdějších předpisů,

j) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

k) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zá-
kona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů,

l) Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/
/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění poz-
dějších předpisů, nebo Česká tisková kancelář zří-
zená ve smyslu zákona č. 517/1992 Sb., o České
tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,

m) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
zřízená ve smyslu zákona č. 551/1991 Sb., o Vše-
obecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, nebo zaměstnanecká
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pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992
Sb., o resortních, oborových, podnikových a dal-
ších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů,

n) územní samosprávné celky a vyšší územní samo-
správné celky České republiky nebo hlavní město
Praha,

o) Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení míst-
ních samospráv České republiky nebo Asociace
krajů České republiky, nebo

p) zahraniční právnická osoba s obdobnou činností
jako některá z osob uvedených v písmenech b)
až h).

5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat
o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchod-
ním systému se sídlem v členském státě Evropské
unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených pře-
vodních místech je vyloučeno.

6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise
dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset mili-
ard korun českých). Dluhopisy mohou být v sou-
ladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vy-
dány v menším nebo ve větším objemu emise, než
je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise
činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard ko-
run českých).

7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
emisní lhůty postupně po částech (tranších).

8. Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu
v České republice formou veřejné nabídky. Čin-
nosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Mi-
nisterstvo financí a osoby, které k výkonu tako-
vých činností pověřilo (dále jen „distributoři“).
Seznam distributorů se uveřejní na internetových
stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby
umožňujícími dálkový přístup.

9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních pod-
mínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné
tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisova-
tel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis
dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden
tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti
o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným
způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené
v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu
dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota

upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním
kurzem. Cena úpisu dluhopisů se zaokrouhlí na
haléře a v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů
v hotovosti na celé koruny. Upisovatel je povinen
uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních
dnů od data ukončení úpisu příslušné tranše.
Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upiso-
vatelem na účet distributora se žádost o úpis dlu-
hopisů stává platnou, závaznou a nelze ji již ze
strany upisovatele zrušit. Od data uhrazení ceny
úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše
není tato částka úročena. Po datu ukončení úpisu
příslušné tranše dluhopisů již nebudou žádosti
o úpis příslušné tranše dluhopisů distributory při-
jímány. V případě dosažení nebo překročení před-
pokládané jmenovité hodnoty emise podle bodu 6
těchto emisních podmínek může Ministerstvo fi-
nancí rozhodnout o krácení počtu kusů upisova-
ných dluhopisů podle jednotlivých žádostí o úpis
dluhopisů podaných do data ukončení úpisu pří-
slušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či částeč-
ně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhra-
zená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány,
bez zbytečného odkladu bezhotovostním převo-
dem na platební účet, z něhož byly příslušné pe-
něžní prostředky poukázány na účet distributora,
či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluho-
pisů v případě úhrady ceny upisovaných dluhopisů
v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu dluho-
pisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhra-
zené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není
tato částka úročena.

10. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu
31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle
toho, které datum nastane dříve.

11. O úpisu případných dalších tranší dluhopisů vedle
tranše podle bodu 10 těchto emisních podmínek
může rozhodnout emitent a stanovit datum zahá-
jení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné
další tranše. Oznámení o případných dalších tran-
ších se zveřejňují na internetových stránkách Mi-
nisterstva financí a dalšími způsoby umožňujícími
dálkový přístup.

12. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva
začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních
nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává
prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou pře-
váděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze
převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto
emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy
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převádějí, je povinna při podání žádosti o převod
dluhopisů distributorovi důvěryhodným způso-
bem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bo-
dě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem,
kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evi-
denci ministerstva, je 12. 11. 2013.

13. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá
na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce
a skutečného počtu dnů výnosového období (stan-
dard act/act). Výnosovým obdobím se rozumí ob-
dobí od data emise do data splatnosti. Poměrná část
úrokového výnosu se do ceny dluhopisu započí-
tává od data emise a vypočte se jako úrokový výnos
vynásobený podílem skutečného počtu dnů od data
emise do data výpočtu poměrné části úrokového

výnosu a skutečného počtu dnů výnosového ob-
dobí.

14. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno
předčasně splatit vydané dluhopisy před datem
splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlast-
ník dluhopisů podle bodu 15 těchto emisních pod-
mínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat
dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

15. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo
financí jako emitenta prostřednictvím distributora
o předčasné splacení všech nebo části jím vlastně-
ných dluhopisů podle následujícího harmono-
gramu:

Datum prvního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum posledního možného podání
žádosti o předčasné splacení

Datum
předčasného splacení

31. 8. 2012 29. 11. 2012 31. 12. 2012

3. 12. 2012 27. 2. 2013 2. 4. 2013

1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013

Vlastník dluhopisů nemá nárok na poměrnou část
úrokového výnosu za období od data emise do data
předčasného splacení. Jmenovitá hodnota dluho-
pisů násobená emisním kurzem bude vyplace-
na osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy
k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po pří-
slušném datu posledního možného podání žádosti
o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení
podá vlastník dluhopisů prostřednictvím distribu-
tora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné
splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém
byla podána příslušná žádost o předčasné splacení,
převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník
dluhopisů může k jednomu datu předčasného
splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné
splacení požádat o předčasné splacení jím vlastně-
ných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy:
jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jed-
nomu datu předčasného splacení požádat o před-
časné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do
počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nej-
výše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet
kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy před-
časným splacením zanikají současně s právem vlast-
níka na úrokový výnos. Dluhopisy vlastníka budou

vlastníkovi při předčasném splacení uhrazeny
v částce odpovídající jejich jmenovité hodnotě ná-
sobené emisním kurzem a zaokrouhlené na haléře,
a to bezhotovostním převodem na platební účet,
který je veden v tuzemsku v domácí měně a který
je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, pře-
vodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu
platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů pro-
střednictvím distributora.

16. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží kaž-
dému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodnotu
jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou
spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 12.
2013, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o rein-
vestici jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle
bodu 18 těchto emisních podmínek. Jmenovitá
hodnota dluhopisů bude vyplacena osobě, která je
vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

17. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu
dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních
podmínek. Platebním místem je Česká národní
banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů je vyplácena
bezhotovostním převodem na platební účet, který
je veden v tuzemsku v domácí měně a který je
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vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, pře-
vodu či přechodu dluhopisů, nepodá-li vlastník
dluhopisů žádost o reinvestici jmenovité hodnoty
těchto dluhopisů podle bodu 18 těchto emisních
podmínek. Případnou změnu platebního účtu
ohlásí vlastník dluhopisů prostřednictvím distribu-
tora.

18. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Minister-
stvo financí jako emitenta prostřednictvím distribu-
tora o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo
části jím vlastněných dluhopisů této emise. V tako-
vém případě nebude vlastníkovi dluhopisů jejich
jmenovitá hodnota nebo její příslušná část vypla-
cena bezhotovostním převodem na platební účet
podle bodu 17 těchto emisních podmínek, nýbrž
bude ve vlastníkem požadované výši reinvestována
do dluhopisů předem určených emitentem. Ozná-
mení o datu, od kterého je možné podávat žádost
o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dlu-
hopisech, do kterých je možné jmenovitou hod-
notu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dosta-
tečném předstihu na internetových stránkách Mi-
nisterstva financí a dalšími způsoby umožňujícími
dálkový přístup. O reinvestici požádá vlastník dlu-
hopisů podáním žádosti o reinvestici jmenovité
hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora.
Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici
jmenovité hodnoty dluhopisů je 11. 11. 2013.

19. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni určení
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností
Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings
na úrovni AA-.

20. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými závazky České republiky, které jsou na
stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i bu-
doucími přímými, nepodmíněnými a nepodříze-
nými závazky České republiky.

21. Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu
ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují
uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplat-
něna poprvé.

22. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zá-
konů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto
dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách
Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňují-
cími dálkový přístup.

23. Provozní řád samostatné evidence státních dluho-
pisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro
všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na in-
ternetových stránkách Ministerstva financí.

24. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veš-
keré úkony související s vedením evidence minis-
terstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením
dluhopisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluho-
pisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů
a ostatní související činnosti vymezené Provozním
řádem samostatné evidence státních dluhopisů ve-
dené Ministerstvem financí.

25. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, rozho-
duje tato verze česká.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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153

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 9. května 2012

o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1 ke
Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 7. 3. 2012 pro odvětví stavebnictví mezi Odborovým svazem
Stavba ČR, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení
tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace
ekonomických činností CZ – NACE: 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na
internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.
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