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• nabídnout českým domácnostem stejně
výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává
velkým bankám

• rozšířit zdroje pro financování státního dluhu
• zvýšit dlouhodobě podíl domácností na držbě

státního dluhu na úroveň běžnou ve vyspělém 
světě, cca 10 %

• spojit hospodaření státu s majetkem občanů = 
tlak na odpovědnost politiků

Cíle projektu



• tento rok proběhne pilotní emise, která
zmapuje zájem občanů a umožní odhalit 
případné nedostatky

• 3. října – 1. listopadu - upisovací období = 
zájemci mohou dávat objednávky 
distributorům

• 11.listopadu – datum emise = dluhopisy, 
budou připsány na účet zájemců

Harmonogram



Distributoři

77

224

77

Počet 
distribučních 
míst sloužících 
pro úpis

Komerční banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

Distributor



1letý diskontovaný

5letý kupónový

5letý reinvestiční

Typy dluhopisů



Typy dluhopisů

ANONENEReinvestice úrokového výnosu 

ANOANOANOMožnost předčasného splacení

při splatnosti1x ročněpři splatnostiVýplata úrokového výnosu

rostoucí pevná
úroková sazba

rostoucí pevná
úroková sazbadiskontTyp úročení

bez omezeníbez omezeníbez omezeníMaximální objem jedné objednávky

1000 Kč1000 Kč980 KčPořizovací cena 1000 ks 

1000 ks1000 ks1000 ksMinimální objem jedné objednávky

100 %100 %98 %Emisní kurz

1 Kč1 Kč1 KčNominální hodnota 1 ks

11. 11. 201611. 11. 201612. 11. 2012Datum splatnosti

11. 11. 201111. 11. 201111. 11. 2011Datum vydání

3. 10. – 1. 11. 20113.10. – 1. 11. 20113. 10. – 1. 11. 2011Období pro pořizování dluhopisů

ReinvestičníKuponovýDiskontovanýSpořicí státní dluhopis



• občané České republiky i cizí státní
příslušníci

• občanská sdružení
• nadace a nadační fondy
• registrované církve a náboženské společnosti
• obecně prospěšné společnosti
• zahraniční neziskové společnosti

Kdo může dluhopisy 
nabývat ?



• vložené prostředky dostanete v plné
výši zpět bez sankcí a poplatků ve 
stanovených termínech

• u kteréhokoli z distributorů
• minimální množství 1000 ks
• z počtu nad 500 000 ks může být k 

jednomu datu předčasně splaceno 
nejvýše 50 %

Předčasné splacení



Poplatky

zdarmaVýpis z majetkového účtu v listinné podobě

480,-Zástava dluhopisů a pozastavení práva nakládat s dluhopisy

480,-Převod spořicích dluhopisů

72,-Přechod spořicích dluhopisů (například dědictví)

300,-Mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele

zdarmaPředčasné splacení

zdarmaVýplata úrokového výnosu a reinvestice úrokového výnosu

zdarmaPořízení dluhopisů a jejich připsání na majetkový účet

zdarmaVýplata úrokového výnosu a reinvestice úrokového výnosu

zdarmaVedení dluhopisů na majetkovém účtu

zdarmaZměna údajů o majiteli účtu

zdarmaZřízení, vedení a zrušení majetkového účtu

Ceny jsou 
uvedeny v Kč
včetně DPH

Popis poskytované služby



Úrokové výnosy

6,00 %6,00 %-11. 11. 2015 –
11. 11. 2016

4,50 %4,50 %-11. 11. 2014 –
11. 11. 2015

3,00 %3,00 %-11. 11. 2013 –
11. 11. 2014

1,50 %1,50 %-11. 11. 2012 –
11. 11. 2013

0,85 %0,85 %2,00 %*11. 11. 2011 –
11. 11. 2012

Reinvestiční
dluhopis

Kuponový  
dluhopis

Diskontovaný 
dluhopis

Výnosové
období

* u 1letého diskontovaného spořícího státního dluhopisu výnosové období končí 12. 11. 2012



• www.sporicidluhopisycr.cz
• sporicidluhopisy@mfcr.cz
• profil na sociální síti Facebook
• informační linky distributorů:
Česká spořitelna, a.s. 800 207 207
Československá obchodní banka, a.s. 800 188 188
Komerční banka, a.s. 800 150 250

Kde je možné získat 
podrobnější informace?



www.sporicidluhopisycr.cz

Děkuji za pozornost !
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