
 

 

 

Žádost o úpis 

spořicích státních dluhopisů České republiky

 
 
Úpis spořicích státních dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise a Provozním řádem samostatné 
evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva 
financí www.sporicidluhopisycr.cz. Emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů a jejich tištěná verze je k dispozici 

u distributora. 
 

Upisovatel (Fyzická osoba) 

Jméno:  

Příjmení:  

Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:  

Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):  

Adresa trvalého pobytu:  

E-mailová adresa (nepovinné pole):  

Mobilní telefon (nepovinné pole):  

Doručovací adresa  
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu): 

 
 

  

Upisovatel (Právnická osoba v souladu s emisními podmínkami) 

Název:  

Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo:  

E-mailová adresa (nepovinné pole):  

Mobilní telefon (nepovinné pole):  

Doručovací adresa  
(pokud je odlišná od adresy sídla): 

 

 

Bankovní spojení pro výplatu výnosů a splacení jmenovité hodnoty 

Číslo peněžního účtu upisovatele:  

  

Spořicí státní dluhopis České republiky  

Emitent: Česká republika -  Ministerstvo financí 

Název spořicího státního dluhopisu:  

Označení emise (ISIN):  

Datum emise:  

Datum splatnosti:  

Jmenovitá hodnota 1 ks: 1,00 Kč 

Způsob úročení: Stanovený emisními podmínkami 

Emisní kurz:  

Počet upisovaných kusů:  

Cena upisovaných spořicích státních dluhopisů:  



 

Distributor 

Obchodní firma:  

Sídlo pobočky:  

 

Bankovní spojení pro úhradu ceny upisovaných spořicích státních dluhopisů 

Číslo peněžního účtu distributora:  

Variabilní symbol:  

Částka celkem k úhradě:  

 
Zasílání výpisu z majetkového účtu ze samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaslání ozdobné varianty „pamětního listu emise“ na výše uvedený počet upisovaných kusů spořicích státních dluhopisů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené 
Ministerstvem financí (tato služba bude zdarma): 
 

Tato služba momentálně není k dispozici. Zaškrtnutím níže uvedené možnosti vyjádříte svůj zájem o přístup 
ke službám týkající se správy majetkového účtu, které budou v budoucnu poskytovány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Upisovatel bere na vědomí, že: 

 
- žádost o úpis spořicích státních dluhopisů se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem připsání ceny 
upisovaných spořicích státních dluhopisů na peněžní účet distributora určený pro úhradu ceny upisovaných spořicích 
státních dluhopisů, za předpokladu, že k připsání ceny upisovaných spořicích státních dluhopisů dojde nejpozději do 
pěti pracovních dnů od data ukončení upisovacího období. Pokud dojde k připsání ceny upisovaných spořicích 

státních dluhopisů na peněžní účet distributora později než ve výše vymezené lhůtě, žádost o úpis nenabude účinnosti a 
uhrazená částka bude distributorem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na peněžní účet, z něhož 
byly prostředky na účet distributora poukázány. 
 
- upisovatel může uhradit cenu upisovaných spořicích státních dluhopisů více než jednou částkou. Je-li souhrn částek 
nižší než částka odpovídající ceně upisovaných spořicích státních dluhopisů, žádost o úpis pozbude účinnosti po 
uplynutí lhůty podle předcházejícího odstavce. Upisovateli bude každá uhrazená částka v plné výši a bez zbytečného 
odkladu vrácena distributorem na peněžní účet, ze kterého byla na účet distributora poukázána. 

Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu (tato služba je zdarma).  

Zasíláno obyčejným psaním v obálce s logem spořicích státních dluhopisů.  

Nepřeji si zasílat výpis z majetkového účtu.  

V případě potřeby výpisu z majetkového účtu je možné požádat prostřednictvím distributora o 
mimořádný výpis z majetkového účtu (mimořádný výpis z majetkového účtu je zpoplatněn). 

Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu doporučenou zásilkou výhradně jen do vlastních rukou 
adresáta (v obálce s logem spořicích státních dluhopisů). 

Na tuto službu má nárok pouze vlastník s celkovým počtem ks spořicích státních dluhopisů větším 
než 1 milion (tato služba je zdarma). V případě neúspěšného pokusu o doručení je nutné, aby si 
vlastník v rámci standardního doručovacího procesu zásilku vyzvedl. Upozorňujeme, že Ministerstvo 
financí nebude výpisy do vlastních rukou zasílat opakovaně. Po neúspěšném pokusu o doručení je 
možné požádat o službu mimořádného výpisu z majetkového účtu poskytovanou distributorem 
(mimořádný výpis z majetkového účtu je zpoplatněn). 

Přeji si jednorázově zaslat ozdobnou variantu „pamětního listu emise“.  

Tato varianta je zpoplatněna částkou 100 Kč bez DPH a bude zaslána na doručovací adresu (pokud 
je odlišná od adresy trvalého pobytu) uvedenou v této žádosti. Poplatek za pamětní list emise není 
součástí ceny upisovaných dluhopisů a je nevratný.  

Nepřeji si jednorázově zaslat ozdobnou variantu „pamětního listu emise“.  

 

Ano, požaduji zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (pro zřízení přístupu je nutné 

vyplnit v této žádosti pole Mobilní telefon). V případě nezaškrtnutí mi elektronický přístup ke správě 
majetkového účtu nebude zřízen a kdykoli o něj mohu zdarma požádat prostřednictvím Žádosti o zápis 
změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem 
financí.  



 

 
- uhradí-li upisovatel vyšší částku, než částku odpovídající ceně upisovaných spořicích státních dluhopisů, stane se 
žádost o úpis účinnou a závaznou v rozsahu uvedeném v žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů. Částka převyšující 
celkovou cenu upisovaných spořicích státních dluhopisů bude distributorem bez zbytečného odkladu vrácena na peněžní 
účet upisovatele, ze kterého byla částka na účet distributora poukázána, nedohodnou-li se upisovatel s distributorem 
jinak. 
 
- nebude-li variabilní symbol zaslané platby na účet distributora v souladu s touto žádostí o úpis, žádost o úpis nenabude 
účinnosti a částka zaslané platby bude distributorem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na 
peněžní účet, ze kterého byla částka na účet distributora poukázána. 
 
 
Prohlášení upisovatele: 
 

Dobrovolně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; a svým podpisem dávám souhlas ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s jejich ověřením, zpracováním a 
uchováním (včetně tzv. citlivých údajů) za účelem nákupu spořicích státních dluhopisů a při vedení samostatné evidence 
státních dluhopisů v souladu s Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. 
 
Zavazuji se k informování Ministerstva financí o případných změnách výše uvedených údajů neprodleně prostřednictvím 
distributora. 
 
Dobrovolně prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s emisními podmínkami příslušné emise spořicích státních 
dluhopisů.  
 
 
V …….……… dne…………………… 
 
 
Podpis upisovatele: Podpis zástupce jednajícího jménem ………… jako distributora: 
 
  
........................................................... ........................................................... 
 
 
 Podpis zástupce jednajícího jménem ………… jako distributora: 
 
  
 ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 
sporicidluhopisy@mfcr.cz, IČ: 00006947 
www.mfcr.cz, www.sporicidluhopisycr.cz 
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