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Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou 
evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Pro koho jsou určeny?

• občané České republiky a cizí státní příslušníci
• občanská sdružení
• nadace a nadační fondy
• registrované církve a náboženské společnosti
• obecně prospěšné společnosti 
• zahraniční neziskové společnosti

Jaké výhody přinášejí?

• patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření
•  představují finanční nástroj s garantovaným úrokovým výnosem
•  jsou dostupné opravdu pro každého, lze je pořídit již od 980 nebo 1 000 Kč
•  pořízení a držení není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit 

pouze cenu pořizovaných dluhopisů
•  přinášejí všem investorům stejné podmínky bez ohledu na výši 

vložených prostředků
•  vložené prostředky lze v případě potřeby získat zpět formou předčasného 

splacení před stanoveným datem řádné splatnosti bez sankcí

  ministr financí



Nabízené typy

 1letý diskontovaný spořicí státní dluhopis 
 Úrokový výnos dluhopisu je dán rozdílem mezi jeho 

nominální hodnotou a výší pořizovací ceny.

 5letý kuponový spořicí státní dluhopis 
 Úrokový výnos dluhopisu je vyplácen vždy k 11. 11. daného 

roku bezhotovostním převodem na Váš peněžní účet 
vedený v tuzemsku.

 5letý reinvestiční spořicí státní dluhopis 
 Úrokový výnos dluhopisu je vždy k 11. 11. daného roku 

automaticky reinvestován, to znamená, že Vám budou 
připsány další kusy spořicích státních dluhopisů na Váš 
majetkový účet ve výši odpovídající úrokovému výnosu. 

Úrokové výnosy 
 

Výnosové období

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

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

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

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

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

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



Jak a kde si je můžete pořídit?

Spořicí státní dluhopisy si můžete pořídit prostřednictvím kteréhokoli 
z distributorů. Vaše dluhopisy budou evidovány v samostatné evidenci státních 
dluhopisů, ve které Vám bude zdarma zřízen majetkový účet. Tuto evidenci 
vede Ministerstvo financí.

Distributory jsou:
• Česká spořitelna, a.s.
• Československá obchodní banka, a.s.
• Komerční banka, a.s. 

Minimální objem dluhopisů, které si můžete pořídit při jedné objednávce, je 1000 ks. 
Maximální objem není omezen. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 Kč. 

O pořízení spořicích státních dluhopisů či poskytnutí dalších návazných služeb 
můžete požádat u kteréhokoli z distributorů. Volba distributora a jeho pobočky 
je čistě na Vás a můžete jej kdykoli změnit.

Podmínky pro předčasné splacení

Žádost o předčasné splacení  Vámi držených dluhopisů můžete podat 
u kteréhokoli z distributorů. Veškeré vložené prostředky dostanete v plné výši 
zpět, a to bez sankcí a poplatků. 

Přehled jednotlivých období pro podání žádosti a termínů předčasného splacení 
naleznete v emisních podmínkách daného dluhopisu a na internetových 
stránkách www.sporicidluhopisycr.cz. 

Minimální počet dluhopisů pro jednu žádost o předčasné splacení k jednomu 
datu je 1 000 kusů. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné 
splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 může být k jednomu datu  
předčasně splaceno nejvýše 50 % držených dluhopisů.



Základní parametry

Spořicí státní dluhopis

Období pro pořizování 
dluhopisů

3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011 3. 10. – 1. 11. 2011

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

Datum splatnosti 12. 11. 2012 11. 11. 2016 11. 11. 2016

Nominální hodnota 1 ks 1 Kč 1 Kč 1 Kč

Emisní kurz 98 % 100 % 100 %

Minimální objem 
jedné objednávky

1000 ks 1000 ks 1000 ks

Pořizovací cena 1000 ks 980 Kč 1000 Kč 1000 Kč

Maximální objem 
jedné objednávky

bez omezení bez omezení bez omezení

Typ úročení diskont *
rostoucí pevná 
úroková sazba

rostoucí pevná 
úroková sazba

Výplata úrokového 
výnosu

při splatnosti 1x ročně při splatnosti

Možnost předčasného 
splacení

ANO ANO ANO

Reinvestice úrokového 
výnosu **

NE NE ANO

*  rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a jeho pořizovací cenou
**   úrokový výnos není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořicích dluhopisů v objemu 

úrokového výnosu na Váš majetkový účet



Služby poskytované zdarma

• zřízení, vedení a zrušení majetkového účtu
• změna údajů o majiteli účtu
• vedení dluhopisů na majetkovém účtu
• pořízení dluhopisů a jejich připsání na majetkový účet
• výplata úrokového výnosu a reinvestice úrokového výnosu
• předčasné splacení ve stanovených termínech
• výpis z majetkového účtu v listinné podobě

• k datu vydání 
• k datu reinvestice úrokového výnosu 
• k datu předčasného splacení 
• k datu splatnosti dluhopisů

Zpoplatněné služby

• mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele
• přechod spořicích dluhopisů (například dědictví)
• převod spořicích dluhopisů
• zástava spořicích státních dluhopisů a pozastavení práva nakládat

Důležité kontakty

Ministerstvo financí

internetové stránky: www.sporicidluhopisycr.cz
e-mailová adresa: sporicidluhopisy@mfcr.cz

Distributoři Bezplatná
informační linka

Internetové stránky

Česká spořitelna, a.s. 800 207 207 www.csas.cz

Československá obchodní banka, a.s. 800 188 188 www.csob.cz

Komerční banka, a.s. 800 150 250 www.kb.cz

Podrobný seznam distribučních míst je k dispozici na internetových stránkách  
www.sporicidluhopisycr.cz a na internetových stránkách distributorů.


