
  

 
 

 
 

Žádost o zápis 
smluvního zástavního práva 
či pozastavení výkonu práva nakládat ke spořicím státním 
dluhopisům České republiky

Zápis smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva nakládat ke spořicím státním dluhopisům se řídí 
Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, který je zveřejněn na 
internetových stránkách Ministerstva financí www.sporicidluhopisycr.cz, a obecnou právní úpravou. 
 
Zástavní věřitel, dlužník, jiná oprávněná osoba (dále jen „oprávněná osoba“) nebo vlastník spořicích státních dluhopisů – 
zástavce tímto žádá o zápis smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva se spořicími státními dluhopisy 
nakládat, zápis změny údajů o zástavním právu nebo o pozastavení výkonu práva nakládat, zápis zániku smluvního 
zástavního práva či pozastavení výkonu práva se spořicími státními dluhopisy nakládat či uspokojení ze zástavního 
práva vztahujícího se na níže uvedený počet spořicích státních dluhopisů (dále jen „zatěžované spořicí státní 
dluhopisy“). Dle volby zaškrtněte jednu z následujících možností: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oprávněná osoba (Fyzická osoba) 

Jméno:  
Příjmení:  
Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:  
Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):  

Adresa trvalého pobytu:  

Země bydliště pro daňové účely (z důvodu prokázání 
nároku na neuplatnění 35% sazby srážkové daně):  

  

Oprávněná osoba (Právnická osoba) 

Název:  

Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo:  

Země sídla pro daňové účely (z důvodu prokázání 
nároku na neuplatnění 35% sazby srážkové daně):  

 

Zápis smluvního zástavního práva Zápis pozastavení výkonu práva nakládat 

Zápis změny údajů o zástavním právu 

Zápis změny počtu kusů spořicích státních 
dluhopisů zatížených smluvním zástavním právem 

Zápis zániku smluvního zástavního práva 

Zápis změny údajů o pozastavení výkonu práva 
nakládat 

Zápis změny počtu kusů spořicích státních dluhopisů 
zatížených pozastavením výkonu práva nakládat 

Zápis zániku pozastavení výkonu práva 
nakládat 

Zápis uspokojení ze zástavního práva 



  

 
 

 

Vlastník spořicích státních dluhopisů - Zástavce (Fyzická osoba) 

Jméno:  
Příjmení:  

Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:  
Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):  

Adresa trvalého pobytu:  

Číslo majetkového účtu vedeného v evidenci:  
  

Vlastník spořicích státních dluhopisů – Zástavce (Právnická osoba) 

Název:  
Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo:  

Číslo majetkového účtu vedeného v evidenci:  
  

Identifikace zástavního práva  

Výše jistiny pohledávky:  
Doba splatnosti pohledávky:  

Druh pohledávek:  

Maximální částka, do které může být zástavní věřitel 
uspokojen:  

Doba trvání zástavního práva (od-do):  
  
Bankovní spojení pro plnění zástavnímu věřiteli 
Číslo platebního účtu zástavního věřitele:  
  

Zatěžované spořicí státní dluhopisy 

ISIN:  

Počet kusů: 1  

Číslo majetkového účtu, na který se spořicí státní 
dluhopisy převádějí: 2  

E-mailová adresa (nepovinné pole):   

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

  

Distributor  
Obchodní firma:  

Sídlo pobočky:   

 
1 Vyplňte počet kusů spořicích státních dluhopisů zatěžovaných smluvním zástavním právem či pozastavením výkonu práva se 
spořicími státními dluhopisy nakládat. V případě změny počtu kusů zatěžovaných spořicích státních dluhopisů vyplňte počet kusů po 
této změně. V případě uspokojení ze zástavního práva uveďte počet spořicích státních dluhopisů, na které se uspokojení vztahuje. 
V případě zániku smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva se spořicími státními dluhopisy nakládat uveďte „0“. 
 
2 Vyplňte pouze v případě žádosti o zápis uspokojení ze zástavního práva. Jedná se o majetkový účet oprávněné osoby, na kterou se 
spořicí státní dluhopisy převádějí z titulu uspokojení ze zástavního práva. Pokud oprávněná osoba nemá v samostatné evidenci státních 
dluhopisů veden majetkový účet, bude ji na základě této žádosti zřízen. 



  

 
 

Prohlášení o skutečném vlastnictví úrokových příjmů: 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení oprávněné osoby a/nebo vlastníka spořicích státních dluhopisů – zástavce: 
 
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 zápisu smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva se 
spořicími státními dluhopisy nakládat, zápisu změny údajů o zástavním právu nebo o pozastavení výkonu práva se 
spořicími státními  dluhopisy nakládat, zápisu změny počtu kusů zatížených spořicích státních dluhopisů, zápisu zrušení 
smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva se spořicími státními  dluhopisy nakládat či zápisu uspokojení 
ze zástavního práva v souladu s Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem 
financí.  
 
Dobrovolně prohlašuji, že žádám o zápis dle této žádosti na základě řádně uzavřené smlouvy mezi vlastníkem spořicích 
státních dluhopisů – zástavcem, zástavním věřitelem a případně dlužníkem či osobou, v jejíž prospěch se pozastavení 
výkonu práva se spořicími státními  dluhopisy nakládat zapisuje v souladu s platnými právními předpisy. 
 
Beru rovněž na vědomí, že po dobu platnosti zástavního práva ke spořicím státním dluhopisům (až do okamžiku zápisu 
zrušení zástavního práva v samostatné evidenci státních dluhopisů) je osobou, které náleží výnos či jmenovitá hodnota 
takto zastavených spořicích státních dluhopisů, zástavní věřitel. V případě pozastavení výkonu práva se spořicími 
státními dluhopisy nakládat náleží výnos i jmenovitá hodnota vlastníkovi spořicích státních dluhopisů. 
 
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.  
 
Jsem si vědom/vědoma, že pokud jsem/uvedená právnická osoba je daňový rezident smluvního státu, se kterým je 
uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, je pro uplatnění výhod plynoucích z titulu této smlouvy nezbytné 
prokázat daňovou rezidenci doložením potřebných dokumentů (potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným 
správcem daně) administrátorovi příslušné emise spořicích státních dluhopisů. 
 
 
V …….………  dne……………………  
 
 
Oprávněná osoba: Zástupce jednající jménem ………… jako distributora:  
 
 
........................................................... ………………………………………….. 
podpis jméno a příjmení 
 
  
 ........................................................... 
 podpis  
 
 
 Zástupce jednající jménem ………… jako distributora: 
 
 
 ........................................................... 
 jméno a příjmení 
 
 
 ........................................................... 
 podpis 
 
 
 
 
 

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

Prohlašuji, že jsem/uvedená právnická osoba je skutečným vlastníkem úrokových příjmů ze spořicích 
státních dluhopisů, které jsou předmětem smluvního zástavního práva či pozastavení výkonu práva nakládat 
dle této žádosti, a že adresa mého trvalého pobytu/sídla je rovněž mým bydlištěm/sídlem pro daňové 
účely. V opačném případě jsem povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím distributora při podání této 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/

