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Článek 1 – Úvodní ustanovení a předmět úpravy

(1)	 	Česká	republika	vydává	státní	dluhopisy	prostřednictvím	Ministerstva	financí	(dále	jen	„ministerstvo“) 
v	rozsahu	stanoveném	zvláštním	zákonem	a	ministerstvo	určuje	jejich	emisní	podmínky	v	souladu	s	§	26	
zákona	č.	190/2004	Sb.,	o	dluhopisech,	ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	„zákon o dluhopisech“).

(2)	 	Ministerstvo	 je	 oprávněno	 vést	 samostatnou	 evidenci	 státních	 dluhopisů	 (dále	 jen	 „evidence 
ministerstva“)	a	stanovit	provozní	řád	pro	její	vedení	(dále	jen	„provozní řád“)	ve	smyslu	§	35	odst.	1	
písm.	d)	zákona	č.	218/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech	a	o	změně	některých	souvisejících	zákonů,	
ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	„rozpočtová pravidla“).	Vedení	evidence	ministerstva	nepodléhá	
dohledu	 České	 národní	 banky	 a	 není	 k	 němu	 třeba	 povolení,	 registrace	 nebo	 jiné	 podnikatelské	
oprávnění.	

(3)	 	Provozní	 řád	 upravuje	 podmínky	 vedení	 evidence	ministerstva,	 činnosti	 související	 s	 jejím	 vedením	
vykonávané	ministerstvem	a	ostatními	dále	vymezenými	osobami	a	práva	a	povinnosti	vlastníků	státních	
dluhopisů	a	dalších	osob	při	poskytování	služeb	spojených	s	vedením	evidence	ministerstva.

(4)	 	Vyhláška	 č.	 58/2006	 Sb.,	 o	 způsobu	 vedení	 samostatné	 evidence	 investičních	 nástrojů	 a	 evidence	
navazující	na	samostatnou	evidenci	investičních	nástrojů,	se	ve	smyslu	§	93	odst.	4	zákona	č.	256/2004	
Sb.,	 o	 podnikání	 na	 kapitálovém	 trhu,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	 (dále	 jen	 „ZPKT“)	 pro	 vedení	
evidence	ministerstva	nepoužije.

(5)	 	Spořicími	státními	dluhopisy	se	v	tomto	provozním	řádu	rozumí	zaknihované	státní	dluhopisy	evidované	
v	 evidenci	 ministerstva,	 jež	 mohou	 upisovat	 pouze	 osoby	 určené	 v	 emisních	 podmínkách	 těchto	
dluhopisů	(dále	jen	„spořicí státní dluhopisy“).

Článek 2 – Vymezení některých pojmů

V	tomto	provozním	řádu	se	rozumí:
	 a)	 administrátorem	osoba,	která	je	na	základě	smlouvy	ministerstvem	pověřena	zajišťovat	některé	činnosti	

související	s	vyplácením	výnosů	a	splácením	jmenovité	hodnoty	spořicích	státních	dluhopisů	v	souladu	
s	§	26	odst.	5	zákona	o	dluhopisech;

	 b)		centrálním depozitářem	 Centrální	 depozitář	 cenných	 papírů,	 a.s.,	 se	 sídlem	 na	 adrese	Rybná	 14,	
110	05	Praha	1,	IČ:	25081489,	DIČ:	CZ699000864,	zapsaný	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	
soudem	v	Praze,	oddíl	B,	vložka	4308;

	 c)		distributorem	osoba,	která	na	základě	smlouvy	s	ministerstvem	nebo	jiného	právního	důvodu	podává	
příkazy	k	zápisu	do	evidence	ministerstva	a	poskytuje	služby	podle	tohoto	provozního	řádu.	Seznam	
distributorů	se	uveřejňuje	na	internetových	stránkách	ministerstva;

	 d)	identifikátorem
	 	 1.	 jedinečné	identifikační	číslo,	kterým	je	u	občana	České	republiky	rodné	číslo	a	u	právnické	osoby	
identifikační	číslo	osoby,	bylo-li	přiděleno	v	České	republice,	nebo
	 	 2.	NID;
	 e)		ISB	 informační	 portál	 www.eisb.cz	 (Information	 Service	 Broker),	 prostřednictvím	 kterého	 centrální	

depozitář	zpravidla	poskytuje	údaje	o	majitelích	účtů;
	 f)		ISIN	 identifikační	 označení	 podle	 mezinárodního	 systému	 číslování	 pro	 identifikaci	 cenných	 papírů	

(International	Securities	Identification	Number);
	 g)	NID	náhradní	identifikační	číslo	přidělené	v	souladu	s	článkem	7;
	 h)		PPN	 pozastavení	 výkonu	práva	 vlastníka	nakládat	 se	 spořicími	 státními	 dluhopisy	 v	 souladu	 s	§	97	

ZPKT;
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	 i)	účtem	majetkový	účet	vedený	v	evidenci	ministerstva;
	 j)	provozním dnem	pracovní	den,	pokud	ministerstvo	neoznámí	na	svých	internetových	stránkách	jinak;
	 k)		závěrkou provozního dne okamžik	ukončení	zápisů	změn	v	daném	provozním	dni	v	evidenci	ministerstva	

a	vyhotovení	závěrečných	stavů	na	jednotlivých	účtech	v	souladu	s	Časovým	rozvrhem	provozního	dne,	
který	je	přílohou	č.	2	tohoto	provozního	řádu	a	tvoří	jeho	nedílnou	součást;

	 l)		elektronickým přístupem	zabezpečený	vzdálený	přístup	ke	správě	účtu	prostřednictvím	internetových	
stránek	ministerstva.

Článek 3 – Rozsah vedení evidence ministerstva

(1)	 	Ministerstvo	 v	 souladu	 s	 rozpočtovými	 pravidly,	 ZPKT	 a	 tímto	 provozním	 řádem	 vede	 evidenci	
ministerstva	na	účtech	a	vykonává	další	činnosti	s	vedením	evidence	ministerstva	související.	Evidence	
se	vede	též	v	evidenci	emisí.

(2)	 	Evidence	 podle	 odstavce	 1	 se	 vedou	 v	 elektronické	 podobě	 prostřednictvím	 informačního	 systému	
centrálního	depozitáře	na	základě	smlouvy	uzavřené	mezi	ministerstvem	a	centrálním	depozitářem.

Článek 4 – Cenové podmínky poskytování služeb

(1)	 	Poplatky	hrazené	vlastníky	spořicích	státních	dluhopisů	a	dalšími	osobami	za	jednotlivé	úkony	činěné	
ministerstvem	 a	 distributorem	 v	 souvislosti	 s	 poskytováním	 služeb	 spojených	 s	 vedením	 evidence	
ministerstva	stanoví	Ceník	Ministerstva	financí	pro	poskytování	služeb	vlastníkům	spořicích	státních	
dluhopisů,	který	je	přílohou	č.	1	tohoto	provozního	řádu	a	tvoří	jeho	nedílnou	součást.

(2)	 	V	souladu	se	smlouvou	mezi	ministerstvem	a	centrálním	depozitářem	uzavřenou	na	základě	ustanovení	
§	115	odst.	3	ZPKT	poskytuje	centrální	depozitář	údaje	z	evidence	ministerstva	oprávněným	osobám.	
Poskytování	 těchto	 údajů	 je	 zpoplatněno	 podle	 Ceníku	 centrálního	 depozitáře	 a	 sazebníku	 úhrad	
věcných	nákladů,	který	vydává	centrální	depozitář.

(3)	 	Služby	 poskytované	 centrálním	 depozitářem	 ministerstvu,	 distributorům	 a	 administrátorům	 jsou	
zpoplatněny	podle	Ceníku	centrálního	depozitáře	a	sazebníku	úhrad	věcných	nákladů,	který	vydává	
centrální	depozitář.

Článek 5 – Zápis do evidence ministerstva

(1)	 Zápisem	do	evidence	ministerstva	se	rozumí	jakýkoli	zápis	údajů	do	evidence	ministerstva	při:
	 a)	 úpisu	spořicích	státních	dluhopisů,
	 b)	 reinvestici	výnosů	spořicích	státních	dluhopisů,
	 c)	 zřízení	nebo	zrušení	účtu,
	 d)	 zápisu	údajů	o	majiteli	účtu	nebo	jiné	osobě	a	jejich	změně	nebo	výmazu,
	 e)	 vydání	a	zániku	spořicích	státních	dluhopisů,
	 f)	 splacení	spořicích	státních	dluhopisů	před	datem	jejich	splatnosti,
	 g)	 převodu	či	přechodu	spořicích	státních	dluhopisů,
	 h)	 zřízení,	změně	nebo	zániku	zástavního	práva	ke	spořicím	státním	dluhopisům,
	 i)	 zápisu	nebo	zrušení	PPN

3



(2)	 	Příkaz	k	zápisu	do	evidence	ministerstva	podle	odstavce	1	mohou	v	rozsahu	a	za	podmínek	stanovených	
ZPKT	a	provozním	řádem	podávat	pouze:

	 a)	 ministerstvo,
	 b)	 distributor,
	 c)	 administrátor	emise,
	 d)	 osoba	uvedená	v	§	97	odst.	1	písm.	b)	nebo	e)	ZPKT,	
	 e)	majitel	účtu	prostřednictvím	elektronického	přístupu,	nebo
	 f)	 jiná	osoba,	pokud	tak	stanoví	právní	předpis.
(3)	 Osoby	uvedené	v	odstavci	2	podávají	příkaz	k	zápisu	do	evidence	ministerstva	svým	jménem.
(4)	 	Zápisy	do	evidence	ministerstva	se	provádějí	tak,	aby	údaje	zapsané	v	evidenci	ministerstva	odpovídaly	

skutečnému	stavu.
(5)	 	Osoby	uvedené	v	odstavci	2	písm.	a)	až	c)	podávají	příkazy	k	zápisu	do	evidence	ministerstva	elektronicky	

prostřednictvím	 příslušného	 komunikačního	 napojení	 centrálního	 depozitáře,	 vyjma	 případů,	 kdy	 to	
výjimečné	okolnosti	neumožňují.

(6)	 	Časový	 rozvrh	 příjmu	 a	 zpracování	 příkazů	 k	 zápisu	 v	 průběhu	 provozního	 dne	 je	 určen	Časovým 
rozvrhem provozního dne,	který	je	přílohou	č.	2	tohoto	provozního	řádu	a	tvoří	jeho	nedílnou	součást.

Článek 6 – Zápis údajů o osobách vedených v evidenci ministerstva

(1)	 	Příkaz	k	zápisu	údajů	o	majiteli	účtu	nebo	jiné	osobě,	ke	změně	těchto	údajů	a	k	jejich	výmazu	podává	
distributor.	Distributor	ověří	údaje	o	osobě	při	zápisu	těchto	údajů,	jejich	změn	a	jejich	výmazu	z	evidence	
ministerstva.	Údaje	o	telefonním	čísle	mobilního	telefonu,	e-mailové	adrese,	korespondenční	adrese,	
platebním	účtu	dle	čl.	8	odst.	2,	zemi	bydliště	pro	daňové	účely,	případně	další	údaje	může	v	evidenci	
změnit	prostřednictvím	elektronického	přístupu	i	majitel	účtu.

(2)	 O	osobách	se	vedou	v	evidenci	ministerstva	následující	údaje:
	 a)	 	u	fyzických	osob	jméno	a	příjmení,	adresa	bydliště,	identifikátor,	telefonní	číslo	mobilního	telefonu	

(podle	čl.	8	odst.	3	veden	povinně),	případně	e-mailová	adresa	a	korespondenční	adresa,	je-li	odlišná	
od	adresy	bydliště;

	 b)		u	právnických	osob	obchodní	firma	nebo	název,	sídlo,	identifikátor,	telefonní	číslo	mobilního	telefonu	
(podle	čl.	8	odst.	3	veden	povinně),	případně	e-mailová	adresa	a	korespondenční	adresa,	je-li	odlišná	
od	sídla.

(3)	 V	příkazu	podle	odstavce	1	se	uvedou	údaje	podle	odstavce	2.
(4)	 	Dozví-li	se	distributor	věrohodným	způsobem,	že	došlo	ke	změně	identifikátoru,	podá	příkaz	ke	zřízení	

nového	účtu	a	zápisu	nového	identifikátoru	na	tento	účet	a	příkaz	k	převodu	spořicích	státních	dluhopisů	
na	tento	nový	účet.	Současně	podá	příkaz	ke	zrušení	účtu,	z	nějž	jsou	spořicí	státní	dluhopisy	převáděny.

(5)	 Z	informačního	systému	podle	čl.	3	odst.	2	lze	zpracovat	výstup	v	podobě	seznamu:
	 a)	 majitelů	účtů,
	 b)	 jiných	osob,	jejichž	údaje	se	zapisují	na	účet.
(6)	 	Osobní	 údaje	 majitelů	 účtů	 jsou	 zpracovávány	 ke	 splnění	 právních	 povinností	 Ministerstva	 podle	

příslušného	 ustanovení	 zákona	 č.	 256/2004	Sb.,	 o	 podnikání	 na	 kapitálovém	 trhu,	 v	 návaznosti	 na	
ustanovení	§	35	odst.	1,	písm.	d)	zákona	č.	2018/2000	Sb.,	o	rozpočtových	pravidlech,	a	to	po	dobu	5	
let	od	promlčení	veškerých	práv	spojených	s	dluhopisy	nebo	jejich	evidencí.	Právo	spojené	s	dluhopisy	
se	promlčuje	ve	 lhůtě	stanovené	právními	předpisy	platnými	v	době,	kdy	mohlo	být	právo	uplatněno	
poprvé.
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Článek 7 – Přidělení náhradních identifikačních čísel

(1)	 	Je-li	podán	příkaz	k	zápisu	údajů	o	fyzické	osobě,	která	není	občanem	České	republiky	a	nemá	v	České	
republice	přiděleno	rodné	číslo,	nebo	k	zápisu	údajů	o	právnické	osobě,	které	nebylo	v	České	republice	
přiděleno	 identifikační	číslo	osoby,	přidělí	ministerstvo	této	osobě	na	žádost	distributora	NID.	Žádost	
o	přidělení	NID	podává	distributor	centrálnímu	depozitáři.

(2)	 Žádost	podle	odstavce	1	obsahuje:
	 a)	 	u	fyzické	osoby	jméno	a	příjmení,	datum	narození,	adresu	bydliště,	případně	korespondenční	adresu,	

je-li	odlišná	od	adresy	bydliště;
	 b)	 	u	právnické	osoby	obchodní	firmu	nebo	název,	sídlo,	identifikátor,	případně	korespondenční	adresu,	

je-li	odlišná	od	sídla.
(3)	 	Ministerstvo	přidělí	NID	 i	 osobě,	u	níž	 se	 vyskytla	duplicita	 rodného	čísla	nebo	 identifikačního	 čísla	

osoby.

Článek 8 – Účet 

(1)	 Ministerstvo	eviduje	spořicí	státní	dluhopisy	na	účtech.	
(2)	 Na	účtu	jsou	evidovány	zejména	následující	údaje:
	 a)	 číslo	účtu,
	 b)	 údaje	podle	čl.	6	odst.	2	nebo	čl.	7	odst.	2,
	 c)	 počet	spořicích	státních	dluhopisů	podle	jednotlivých	emisí	spořicích	státních	dluhopisů,
	 d)	 údaj	o	PPN,
	 e)	 údaj	o	spoluvlastníkovi	spořicích	státních	dluhopisů	a	velikosti	jeho	podílu,
	 f)	 	údaj	 o	 tom,	 zda	 jsou	 spořicí	 státní	 dluhopisy	 či	 celý	 účet	 předmětem	 zástavního	 práva	 a	 údaje	

o	osobě,	která	je	zástavním	věřitelem,
	 g)	 	údaj	o	platebním	účtu	pro	účely	vyplacení	výnosu	spořicích	státních	dluhopisů,	splacení	spořicích	

státních	 dluhopisů	 před	 datem	 jejich	 splatnosti	 a	 splacení	 jmenovité	 hodnoty	 spořicích	 státních	
dluhopisů,

	 h)	 údaj	o	způsobu	zasílání	výpisu	z	účtu,
	 i)	 údaj	o	zřízení	elektronického	přístupu	pro	majitele	účtu,
	 j)	 země	bydliště	pro	daňové	účely,
	 k)	 další	údaje	související	se	správou	účtu.
(3)	 	Upsáním,	 případně	nabytím	spořicích	 státních	dluhopisů	převodem,	počínaje	 datem	3.	 12.	 2018	 se	

současně	 zřizuje	 elektronický	 přístup,	 pokud	 již	 není	 zřízen.	 Ke	 zřízení	 elektronického	 přístupu	 je	
nezbytné	evidovat	telefonní	číslo	mobilního	telefonu.

Článek 9 – Zřízení a zrušení účtu

(1)	 	Ministerstvo	zřídí	účet	přímo	nebo	na	základě	příkazu	podaného	distributorem	za	podmínek	stanovených	
tímto	provozním	řádem.

(2)	 	V	příkazu	podle	odstavce	1	uvede	distributor	identifikátor	osoby,	pro	kterou	má	být	účet	zřízen,	a	údaj	
o	platebním	účtu,	na	který	budou	provedeny	vyplacení	výnosu	spořicích	státních	dluhopisů,	splacení	
spořicích	státních	dluhopisů	před	datem	jejich	splatnosti	a	splacení	jmenovité	hodnoty	spořicích	státních	
dluhopisů.
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(3)	 Účet	je	zřízen	přidělením	čísla	účtu.
(4)	 Jeden	vlastník	spořicích	státních	dluhopisů	může	mít	v	evidenci	zřízen	pouze	jeden	účet.
(5)	 	Účet	může	ministerstvo	zrušit	pouze	tehdy,	nejsou-li	na	něm	evidovány	žádné	spořicí	státní	dluhopisy.

Článek 10 – Výpis z účtu

(1)	 	Ministerstvo	vyhotovuje	výpis	z	účtu	k	závěrce	provozního	dne,	k	němuž	se	výpis	vyhotovuje.
(2)	 	Ministerstvo	 vyhotoví	majiteli	 účtu	 výpis	 k	 závěrce	 provozního	 dne,	 pouze	 na	 jeho	 žádost	 podanou	

prostřednictvím	elektronického	 přístupu	 nebo	 prostřednictvím	distributora	 za	 podmínek	 stanovených	
ministerstvem.

(3)	 Výpis	z	účtu	podle	odstavce	2	obsahuje	zejména	následující	údaje:
	 a)	 údaj	o	ministerstvu,
	 b)	 údaje	o	účtu	a	jeho	majiteli,
	 c)	 počet	spořicích	státních	dluhopisů	podle	jednotlivých	emisí	spořicích	státních	dluhopisů,
	 d)	údaj	o	tom,	zda	jsou	spořicí	státní	dluhopisy	zatíženy	právy	nebo	údaj	o	PPN,
	 e)	 datum,	ke	kterému	je	výpis	z	účtu	vyhotoven.

Článek 11 – Evidence emisí

(1)	 	Ministerstvo	 vede	 evidenci	 emisí	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 vedených	 v	 evidenci	ministerstva.	Do	
evidence	emisí	se	zapisují	údaje	o	osobě	emitenta	a	údaje	o	 jednotlivých	emisích	spořicích	státních	
dluhopisů.

(2)	 Do	evidence	emisí	se	zapisují	zejména:
	 a)	 údaje	o	osobě	emitenta,
	 b)	 ISIN,
	 c)	 název	emise,
	 d)	 kategorie	a	forma	dluhopisů,
	 e)	 	počet	 vydávaných	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 nebo	 celková	 jmenovitá	 hodnota	 emise	 spořicích	

státních	dluhopisů,	nelze-li	počet	spořicích	státních	dluhopisů	určit,
	 f)	 měna,	ve	které	je	emise	spořicích	státních	dluhopisů	vedena,
	 g)	 jmenovitá	hodnota	spořicího	státního	dluhopisu,
	 h)	 zvláštní	práva,	která	spořicí	státní	dluhopisy	odlišují	od	dluhopisů,	se	kterými	by	byly	jinak	zastupitelné,
	 i)	 výnos	spořicích	státních	dluhopisů	nebo	způsob	určení	jeho	výše,
	 j)	 	data	splatnosti	a	vyplacení	výnosu	spořicích	státních	dluhopisů,	není-li	výnos	určen	pouze	rozdílem	

mezi	jmenovitou	hodnotou	spořicích	státních	dluhopisů	a	jejich	nižším	emisním	kurzem,
	 k)	 	den	 rozhodný	 pro	 splacení	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 a	 vyplacení	 výnosu	 spořicích	 státních	

dluhopisů,
	 l)	 údaj	o	omezení	či	vyloučení	převoditelnosti,
	 m)		ostatní	náležitosti,	stanoví-li	tak	příslušný	zákon	nebo	jiný	právní	předpis,	zejména	údaje	o	samostatně	

převoditelných	právech	a	jejich	oddělení.
(3)	 	Ministerstvo	 je	oprávněno	zapsat	údaje	o	emisi	spořicích	státních	dluhopisů	do	evidence	emisí	před	

datem	 emise,	 pokud	 emise	 splňuje	 ostatní	 potřebné	 náležitosti;	 neprovede	 však	 před	 tímto	 datem	
připsání	spořicích	státních	dluhopisů	na	jednotlivé	účty.
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Článek 12 – Výpis z evidence emise

(1)	 	Výpis	z	evidence	emise	obsahuje	údaje	o	emisi	a	údaje	o	majitelích	účtů,	na	kterých	jsou	evidovány	
spořicí	státní	dluhopisy	k	požadovanému	datu	vyhotovení	výpisu,	a	údaje	o	počtu	spořicích	státních	
dluhopisů	na	nich	evidovaných	a	další	související	údaje.	Údaje	o	majitelích	těchto	účtů	jsou	poskytnuty	
v	rozsahu	vedeném	v	příslušné	evidenci.

(2)	 Výpis	z	evidence	emise	se	vyhotovuje	po	závěrce	provozního	dne,	ke	kterému	má	být	vyhotoven.

Článek 13 –  Výmaz spořicích státních dluhopisů z evidence 
ministerstva a zrušení evidence emise

(1)	 	Při	 zániku	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 provede	 ministerstvo	 jejich	 výmaz	 z	 evidence	 ministerstva.	
Spořicí	státní	dluhopisy	mohou	být	vymazány	při	zrušení	celé	emise	nebo	pouze	výmazem	určitého	
počtu	spořicích	státních	dluhopisů	bez	zrušení	celé	emise.

(2)	 	Ministerstvo	zruší	evidenci	příslušné	emise	nebo	provede	výmaz	spořicích	státních	dluhopisů	z	evidence	
příslušné	emise	z	důvodů	uvedených	v	platných	právních	předpisech.	Ministerstvo	 je	povinno	zrušit	
evidenci	emise	nebo	provést	výmaz	spořicích	státních	dluhopisů	z	evidence	příslušné	emise	v	termínech	
stanovených	právními	předpisy,	jinak	bez	zbytečného	odkladu	po	vzniku	skutečnosti	odůvodňující	tyto	
úkony.

(3)	 	Ministerstvo	zruší	evidenci	emise,	zejména	pokud	budou	splaceny	všechny	spořicí	státní	dluhopisy	dané	
emise,	čímž	tyto	spořicí	státní	dluhopisy	zanikají	společně	se	všemi	právy	a	povinnostmi	ze	spořicích	
státních	dluhopisů.

Článek 14 – Zápis smluvního zástavního práva

(1)	 	Příkaz	 k	 zápisu	 smluvního	 zástavního	 práva	 ke	 spořicím	 státním	 dluhopisům	 podává	 zástavní	
věřitel,	dlužník	nebo	zástavce	prostřednictvím	distributora.	K	požadavku	na	zápis	předloží	tyto	osoby	
distributorovi	originál	nebo	úředně	ověřenou	kopii	zástavní	smlouvy.
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(2)	 	V	příkazu	k	zápisu	podle	odstavce	1	se	uvede:
	 a)	 číslo	účtu,	na	kterém	mají	být	spořicí	státní	dluhopisy	zastaveny,
	 b)	 identifikátor	majitele	účtu,
	 c)	 ISIN,
	 d)	 počet	spořicích	státních	dluhopisů,	které	mají	být	zastaveny,
	 e)	 identifikátor	zástavního	věřitele,
	 f)	 	výši	 jistiny	 pohledávky,	 pro	 kterou	 bylo	 zástavní	 právo	 zřízeno,	 a	 dobu	 její	 splatnosti,	 jestliže	 je	

známá,	nebo	druh	pohledávek,	pro	něž	bylo	 zástavní	právo	zřízeno,	maximální	 částku,	do	které	
může	být	zástavní	věřitel	uspokojen,	a	dobu	trvání	zástavního	práva.

(3)	 V	příkazu	k	zápisu	podle	odstavce	1	lze	dále	uvést	identifikátor	dlužníka,	je-li	odlišný	od	zástavce.
(4)	 	Ministerstvo	přidělí	zástavnímu	právu	registrační	číslo	a	sdělí	 jej	distributorovi.	Distributor	 je	povinen	

používat	přidělené	registrační	číslo	zástavního	práva	pro	všechny	příkazy,	které	se	daného	zástavního	
práva	týkají.

Článek 15 –  Zápis zástavního práva zřízeného jinak než na základě 
smlouvy

(1)	 	Příkaz	k	zápisu	zástavního	práva,	které	se	zřizuje	 jinak	než	na	základě	smlouvy	(dále	 jen	“zákonné 
zástavní právo“),	podává	státní	orgán	ministerstvu	písemnou	formou.

(2)	 	Příkaz	k	zápisu	zákonného	zástavního	práva	musí	obsahovat:
	 a)	 	vykonatelné	rozhodnutí	státního	orgánu,	který	o	uplatnění	zákonného	zástavního	práva	rozhodl,	jako	

přílohu,
	 b)	 datum	vzniku	zákonného	zástavního	práva,	pokud	se	liší	ode	dne	zápisu,
	 c)	 	otisk	 úředního	 razítka	 se	 státním	 znakem,	 čitelnou	 podpisovou	 doložkou	a	 podpisem	oprávněné	

osoby.
(3)	 	Ministerstvo	přidělí	zástavnímu	právu	registrační	číslo,	které	spolu	s	potvrzením	o	zápisu	zástavního	

práva	 ke	 spořicím	 státním	 dluhopisům	 zašle	 elektronicky	 či	 písemně	 příslušnému	 státnímu	 orgánu.	
Státní	orgán	je	povinen	používat	přidělené	registrační	číslo	zástavního	práva	pro	všechny	příkazy,	které	
se	daného	zástavního	práva	týkají.

Článek 16 – Změna zápisu zástavního práva

(1)	 	Údaje	 týkající	se	smluvního	zástavního	práva	 lze	v	evidenci	ministerstva	změnit	na	základě	příkazu	
podaného	zástavním	věřitelem,	dlužníkem	nebo	zástavcem	prostřednictvím	distributora.	K	požadavku	
na	změnu	předloží	tyto	osoby	distributorovi	doklad	prokazující	požadovanou	změnu.

(2)	 	Údaje	týkající	se	zákonného	zástavního	práva	lze	v	evidenci	ministerstva	změnit	na	základě	příkazu	
státního	orgánu.	K	příkazu	ke	změně	zápisu	zákonného	zástavního	práva	musí	být	přiloženo	vykonatelné	
rozhodnutí	státního	orgánu,	kterým	o	změně	rozhoduje.	Příkaz	ke	změně	zápisu	musí	být	podán	stejným	
způsobem	jako	příkaz	k	zápisu	zákonného	zástavního	práva.
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Článek 17 – Zánik zástavního práva

(1)	 Při	zániku	zástavního	práva	provede	ministerstvo	jeho	výmaz	z	evidence	ministerstva.
(2)	 	Příkaz	 k	 výmazu	 smluvního	 zástavního	 práva	 podává	 zástavní	 věřitel,	 dlužník	 nebo	 zástavce	

prostřednictvím	distributora.	K	požadavku	na	výmaz	smluvního	zástavního	práva	předloží	tyto	osoby	
distributorovi	doklad	prokazující,	že	zajištěná	pohledávka	zanikla,	nebo	prokazující	 jinou	skutečnost,	
která	je	jinak	důvodem	k	výmazu	smluvního	zástavního	práva;	doklad	se	nepřikládá,	požaduje-li	výmaz	
smluvního	zástavního	práva	zástavní	věřitel.

(3)	 V	příkazu	k	výmazu	smluvního	zástavního	práva	distributor	uvede:
	 a)	 registrační	číslo	zástavního	práva,
	 b)	 identifikátor	zástavce,
	 c)	 identifikátor	zástavního	věřitele.
(4)	 	Příkaz	 k	 výmazu	 zákonného	 zástavního	 práva	 podává	 státní	 orgán.	 K	 příkazu	 musí	 být	 přiloženo	

vykonatelné	rozhodnutí	státního	orgánu,	kterým	o	zániku	zákonného	zástavního	práva	rozhodl.	Příkaz	
k	 výmazu	 zákonného	 zástavního	 práva	 musí	 být	 podán	 stejným	 způsobem	 jako	 příkaz	 k	 zápisu	
zákonného	zástavního	práva.

Článek 18 –  Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se  
spořicími státními dluhopisy

(1)	 	Příkaz	k	zápisu	PPN	do	evidence	ministerstva	mohou	dát	osoby	uvedené	v	§	97	odst.	1	písm.	b)	nebo	
e)	ZPKT.	Osoba	podle	§	97	odst.	1	písm.	e)	ZPKT	podává	příkaz	prostřednictvím	distributora.

(2)	 Příkaz	k	zápisu	PPN	obsahuje	zejména:
	 a)	 číslo	účtu,
	 b)	 identifikátor	majitele	účtu,
	 c)	 identifikátor	příkazce,
	 d)	 datum	ukončení	PPN,
	 e)	 počet	spořicích	státních	dluhopisů,	na	které	má	být	PPN	zapsáno.
(3)	 	Není-li	 v	příkazu	vyplněn	 ISIN,	provede	ministerstvo	zápis	PPN	na	všechny	spořicí	 státní	dluhopisy	

evidované	na	příslušném	účtu.	Není-li	v	příkazu	vyplněn	počet	spořicích	státních	dluhopisů,	provede	
ministerstvo	zápis	PPN	na	všechny	spořicí	státní	dluhopisy	daného	ISIN.

(4)	 	Není-li	 v	 příkazu	 uvedeno	 datum,	 od	 kterého	má	 být	 PPN	 zapsáno,	má	 se	 za	 to,	 že	 zápis	má	 být	
proveden	bez	zbytečného	odkladu.

(5)	 Ministerstvo	zruší	zápis	PPN:
	 a)	 jestliže	uplynula	doba,	na	kterou	bylo	nakládání	se	spořicími	státními	dluhopisy	pozastaveno,
	 b)	 z	příkazu	osoby,	která	dala	příkaz	k	zápisu	PPN,
	 c)	 z	příkazu	osoby,	která	prokáže	oprávnění	zápis	PPN	zrušit.
(6)	 	Písemný	příkaz	státního	orgánu	k	zápisu	či	zrušení	zápisu	PPN	musí	být	opatřen	otiskem	úředního	

razítka	se	státním	znakem,	čitelnou	podpisovou	doložkou	a	podpisem	oprávněné	osoby.
(7)	 	Příkaz	ke	zrušení	zápisu	PPN	musí	obsahovat	údaje	uvedené	při	zápisu	s	výjimkou	údaje	o	datu,	od	

kterého	má	být	PPN	zapsáno.
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Článek 19 – Převod a přechod spořicích státních dluhopisů

(1)	 	Ministerstvo	zapíše	převod	spořicích	státních	dluhopisů	na	základě	příkazu	k	zápisu	převodu	spořicích	
státních	dluhopisů.

(2)	 	Příkaz	 k	 zápisu	převodu	podává	distributor	na	 základě	žádosti	 převodce	nebo	nabyvatele	 spořicích	
státních	 dluhopisů.	 Převodce	 nebo	 nabyvatel	 je	 povinen	 prokázat	 distributorovi	 uzavření	 příslušné	
smlouvy	obsahující	ověření	pravosti	podpisů;	to	neplatí,	dostaví-li	se	převodce	a	nabyvatel	k	distributorovi	
společně.	Příkaz	 k	převodu	může	dát	 také	převodce	prostřednictvím	elektronického	přístupu,	 v	 tom	
případě	 musí	 nabyvatel	 potvrdit	 přijetí	 převáděných	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 prostřednictvím	
elektronického	přístupu.	Příkaz	k	zápisu	převodu	bude	proveden	k	závěrce	provozního	dne,	kdy	nabyvatel	
prostřednictvím	elektronického	přístupu	potvrdí	přijetí	převáděných	spořicích	státních	dluhopisů

(3)	 	Darovací	převod	spořicích	státních	dluhopisů	s	dárkovým	certifikátem	vydávaným	ministerstvem	(dále	
jen	„darovací	převod“)	může	být	zadán	prostřednictvím	distributora	nebo	prostřednictvím	elektronického	
přístupu.	 V	 případě	 zadání	 darovacího	 převodu	 prostřednictvím	 distributora	 se	 nabyvatel	 spořicích	
státních	dluhopisů	může	dostavit	k	distributorovi	také	samostatně,	pokud	tak	učiní	v	předem	stanoveném	
termínu,	na	požádání	distributora	předloží	dárkový	certifikát	a	před	distributorem	podepíše	žádost	o	
provedení	darování,	která	splňuje	náležitosti	smlouvy	darovací.		V	případě	zadání	darovacího	převodu	
prostřednictvím	elektronického	přístupu	musí	nabyvatel	potvrdit	přijetí	převáděných	spořicích	státních	
dluhopisů	prostřednictvím	elektronického	přístupu.	Příkaz	k	zápisu	převodu	bude	proveden	k	závěrce	
provozního	dne,	kdy	nabyvatel	prostřednictvím	elektronického	přístupu	potvrdí,	že	převáděné	spořicí	
státní	dluhopisy	přijímá.

(4)	 Příkaz	k	zápisu	převodu	obsahuje:
	 a)	 číslo	účtu	převodce	a	nabyvatele,
	 b)	 identifikátor	majitele	účtu	(převodce	a	nabyvatele),
	 c)	 ISIN,
	 d)	 počet	převáděných	spořicích	státních	dluhopisů.
(5)	 	Příkaz	k	zápisu	přechodu	spořicích	státních	dluhopisů	podává	distributor	nebo	státní	orgán,	případně	

osoba	k	podání	takového	příkazu	oprávněná	zvláštním	právním	předpisem.
(6)	 	Distributor	 podává	 příkaz	 k	 zápisu	 přechodu	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 zpravidla	 na	 základě	

požadavku	 nabyvatele	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 a	 jím	 předané	 dokumentace,	 dokládající	 nabytí	
spořicích	státních	dluhopisů	přechodem.	V	případě	přechodu	spořicích	státních	dluhopisů	na	základě	
dědického	řízení	na	více	nabyvatelů	(spoluvlastníků)	je	distributor	povinen	podat	příkaz	k	zápisu	této	
skutečnosti	do	evidence	ministerstva.

(7)	 	Podává-li	příkaz	k	zápisu	změny	vlastníka	spořicích	státních	dluhopisů	přechodem	státní	orgán	přímo	
ministerstvu,	ministerstvo	bezprostředně	informuje	o	provedení	příkazu	tento	státní	orgán	a	vlastníky	
spořicích	státních	dluhopisů,	na	jejichž	účtech	byl	zápis	proveden.

(8)	 V	příkazu	k	zápisu	přechodu	distributor	nebo	státní	orgán	uvedou:
	 a)	 čísla	účtů	vlastníka	a	nabyvatele,
	 b)	 identifikátor	majitelů	účtů	(vlastníka	a	nabyvatele),
	 c)	 ISIN,
	 d)	 počet	spořicích	státních	dluhopisů,
	 e)	 	datum	přechodu	spořicích	státních	dluhopisů,	tj.	datum,	k	němuž	přešla	práva	ze	spořicích	státních	

dluhopisů	na	nabyvatele,	nebo	okamžik	příklepu	v	případě	veřejné	dražby.
(9)	 	Pokud	 nemá	 nabyvatel	 spořicích	 státních	 dluhopisů	 v	 evidenci	 ministerstva	 veden	 účet,	 bude	 mu	

prostřednictvím	distributora	zřízen	poté,	co	se	za	tímto	účelem	dostaví	k	distributorovi.
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Článek 20 – Poskytování informací oprávněným osobám

(1)	 	V	souladu	se	smlouvou	mezi	ministerstvem	a	centrálním	depozitářem	uzavřenou	ve	smyslu	ustanovení	
§	115	odst.	3	ZPKT	poskytuje	údaje	z	evidence	ministerstva	a	dokumenty,	které	je	ministerstvo	povinno	
uchovávat	podle	§	99a	odst.	1	ZPKT,	oprávněným	osobám	centrální	depozitář.

(2)	 	Centrální	depozitář	poskytuje	údaje	zpravidla	prostřednictvím	ISB,	a	to	na	základě	smlouvy	uzavřené	
s	oprávněnou	osobou.	Podmínky	používání	ISB	oprávněnými	osobami	určí	centrální	depozitář.

Článek 21 – Závěrečná ustanovení

(1)		 	Ministerstvo	 je	 ve	 smyslu	 zákona	 č.	 121/2000	 Sb.,	 autorský	 zákon,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů	
výhradním	 pořizovatelem	databáze,	 jejímž	 obsahem	 jsou	 údaje	 zapisované	 a	 evidované	 v	 evidenci	
ministerstva	podle	tohoto	provozního	řádu.

(2)	 	Ministerstvo	je	oprávněno	provést	jakýkoli	úkon	související	s	vedením	evidence	ministerstva,	zápisy	do	
evidence	ministerstva,	změny	údajů	a	ostatní	související	činnosti	vymezené	tímto	provozním	řádem.	
Ustanovení	Ceníku ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicích státních dluhopisů 
se	v	takovém	případě	použijí	přiměřeně.

Článek 22 – Účinnost a změny provozního řádu

(1)	 	Provozní	řád	byl	schválen	místopředsedkyní	vlády	a	ministryní	financí	a	nabývá	v	tomto	znění	účinnosti	
dnem	1.	1.	2021.

(2)	 	Změny	 provozního	 řádu	 schvaluje	 ministr	 financí.	 Schválení	 změn	 provozního	 řádu	 se	 provádí	
prostřednictvím	 odboru	 20	 –	 Řízení	 státního	 dluhu	 a	 finančního	 majetku	 schválením	 jeho	 nového	
úplného	znění.

(3)	 	Provozní	 řád	 a	 jeho	 přílohy	 v	 aktuálním	 platném	 znění	 se	 uveřejňují	 na	 internetových	 stránkách	
ministerstva.

Přílohy:

č. 1:  Ceník Ministerstva financí pro poskytování služeb vlastníkům spořicích státních 
dluhopisů

č. 2: Časový rozvrh provozního dne

Místopředsedkyně	vlády	a	ministryně	financí
JUDr.	Alena	Schillerová,	Ph.D.,	v.	r.


