
 

 

 

 

Žádost o zápis převodu 
spořicích státních dluhopisů České republiky

 
Převod 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. 
 
Převodce nebo nabyvatel mohou požádat o převod spořicích státních dluhopisů jednotlivě za předpokladu, že prokáží 
distributorovi uzavření příslušné smlouvy obsahující úřední ověření pravosti podpisů.1 Neučiní-li tak, mohou se převodce 
a nabyvatel dostavit k distributorovi a požádat o převod společně. 
 
Spořicí státní dluhopisy mají omezenou převoditelnost a mohou být převedeny pouze osobám, které je dle emisních 
podmínek mohou upisovat. 
 
Převodce nebo/a nabyvatel tímto žádá/žádají o zápis převodu spořicích státních dluhopisů z majetkového účtu převodce 
na majetkový účet nabyvatele vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů. Pokud nabyvatel nemá v samostatné 
evidenci státních dluhopisů veden majetkový účet, bude mu na základě této žádosti zřízen. 
 

Převodce (Fyzická osoba) 

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

Adresa trvalého pobytu:  

Číslo majetkového účtu převodce:  
  

Převodce (Právnická osoba) 

Název:  
Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo:  

Číslo majetkového účtu převodce:  
  

Nabyvatel (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:  

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

                                                           
1 Za účelem doložení skutečného vlastnictví úrokových příjmů je nutné, aby nabyvatel před distributorem prohlásil, že je skutečným vlastníkem 
úrokových příjmů a že adresa jeho trvalého pobytu/sídla je rovněž jeho bydlištěm/sídlem pro daňové účely. 



 

 

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

Číslo majetkového účtu nabyvatele:  
  

Nabyvatel (Právnická osoba v souladu s emisními podmínkami) 

Název:  
Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo:  

E-mailová adresa (nepovinné pole):  
Mobilní telefon:  

Doručovací adresa  
(pokud je odlišná od adresy sídla):  

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

Číslo majetkového účtu nabyvatele:  

  

Bankovní spojení pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty 

Číslo platebního účtu nabyvatele:  
 

Spořicí státní dluhopis České republiky 

ISIN:  
Počet kusů:  
Právní důvod převodu:  

  

Distributor  

Obchodní firma:  

Sídlo pobočky:  

 
Zasílání výpisu z majetkového účtu ze samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené 
Ministerstvem financí (tato služba je zdarma). Nabyvatel obdrží přihlašovací údaje pro elektronický přístup na mobilní 
telefon a poštou na výše uvedenou doručovací adresu. Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese 
https://pssd.sporicidluhopisycr.cz. Po prvním přihlášení k elektronickému přístupu již nebudou výpisy z majetkového 
účtu zasílány:  
 

 
 

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 (tato služba je zpoplatněna) nebo prostřednictvím 
elektronického přístupu (tato služba je zdarma). 

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 kusů 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 (tato 
služba je zpoplatněna) nebo prostřednictvím elektronického přístupu (tato služba je zdarma). 

Ano, požaduji zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. V případě nezaškrtnutí mi 
elektronický přístup ke správě majetkového účtu nebude zřízen, avšak v budoucnu o něj mohu požádat 
prostřednictvím Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních 
dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Služby zadané prostřednictvím elektronického přístupu jsou 
poskytovány zdarma, jinak mohou být zpoplatněny dle platného Ceníku Ministerstva financí pro poskytování 
služeb vlastníkům spořicích státních dluhopisů, který je přílohou č. 1 Provozního řádu samostatné evidence 
státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.  



 

 

Prohlášení nabyvatele o skutečném vlastnictví úrokových příjmů: 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení převodce a/nebo nabyvatele: 
 
Převodce nebo/a nabyvatel dobrovolně prohlašuje/prohlašují, že jím/jimi výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; 
a svým podpisem dává 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 převodu spořicích 
státních dluhopisů a při vedení samostatné evidence státních dluhopisů v souladu s Provozním řádem samostatné 
evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. 
 
Převodce nebo/a nabyvatel dobrovolně prohlašuje/prohlašují, že žádá/žádají o zápis převodu výše uvedených spořicích 
státních dluhopisů z majetkového účtu převodce na majetkový účet nabyvatele, které jsou vedeny v samostatné evidenci 
státních dluhopisů, na základě řádně uzavřené smlouvy mezi převodcem a nabyvatelem v souladu s platnými právními 
předpisy. 
 
Nabyvatel se zavazuje k informování Ministerstva financí o případných změnách výše uvedených údajů neprodleně 
prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. 
 
Nabyvatel dobrovolně prohlašuje, že se seznámil/seznámila s emisními podmínkami příslušné emise spořicích státních 
dluhopisů. 
 
Nabyvatel si je vědom, že pokud 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 
potvrzení o daňové rezidenci vydané příslušným zahraničním správcem daně administrátorovi příslušné emise spořicích 
státních dluhopisů. 
 
Nabyvatel si je vědom, že na jeho majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem 
financí jsou evidovány všechny jím vlastněné spořicí státní dluhopisy. K majetkovému účtu je evidována pouze jedna 
doručovací adresa sloužící zejména pro zasílání výpisů z majetkového účtu a přihlašovacích údajů pro elektronický 
přístup ke správě majetkového účtu. Dále si je vědom, že k jeho majetkovému účtu se eviduje pouze jeden platební účet 
pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty. Platební účet uvedený v této žádosti bude použit pro vyplacení 
výnosu a splacení jmenovité hodnoty všech spořicích státních dluhopisů, které jsou evidovány na jeho majetkovém účtu 
v samostatné evidenci státních dluhopisů, a nahrazuje případné jiné platební účty, které uvedl v kterékoli jiné předchozí 
žádosti související se spořicími státními dluhopisy. 
 
 
V …….……… dne…………………… 
 
 
Převodce/ zákonný zástupce: Zástupce jednající za ………… jako distributora:  
 
 
........................................................... ………………………………………….. 
podpis jméno a příjmení 
 
  
 ........................................................... 
Nabyvatel/ zákonný zástupce: podpis  
 
 
…………………………………………..  Zástupce jednající za ………… jako distributora: 
podpis 
 
 ........................................................... 
 jméno a příjmení 
 
 
 ........................................................... 
 podpis  
 
 
 
 

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

Nabyvatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem úrokových příjmů ze spořicích státních dluhopisů, 
které jsou předmětem převodu, a že adresa jeho trvalého pobytu/sídla je rovněž jeho bydlištěm/sídlem 
pro daňové účely. V opačném případě je nabyvatel povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím 
distributora při podání této žádosti.  
 

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

