
 
 

Žádost o provedení reklamace 
nevyplacení výnosu nebo 
nesplacení jmenovité hodnoty 
spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty 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. 
 

Vlastník spořicích státních dluhopisů (Fyzická osoba) 

Jméno:  

Příjmení:  

Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:  

Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):  

Adresa trvalého pobytu: 
 

Kontaktní spojení pro účely reklamace  
(e-mailová adresa, telefon):  

Číslo majetkového účtu vedeného v evidenci:  

  

 Vlastník spořicích státních dluhopisů (Právnická osoba) 

Název:  

Identifikační číslo/náhradní identifikační číslo:  

Sídlo: 
 

Kontaktní spojení pro účely reklamace  
(e-mailová adresa, telefon):  

Číslo majetkového účtu vedeného v evidenci:  

  

Nabyvatel spořicích státních dluhopisů (V případě přechodu spořicích státních dluhopisů) 

Jméno:  

Příjmení:  

Rodné číslo/náhradní identifikační číslo:  

Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):  

Adresa trvalého pobytu: 
 

Kontaktní spojení pro účely reklamace  
(e-mailová adresa, telefon):  

Číslo majetkového účtu vedeného v evidenci:  

 
 

Důvod reklamace:  

 
 

 
 

 
 

Nevyplacení výnosu nebo poměrného výnosu spořicích státních dluhopisů  

Nesplacení jmenovité hodnoty k datu splatnosti nebo k datu předčasného splacení (násobené emisním kurzem) 



Bankovní spojení pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty 

Číslo platebního účtu vlastníka:  
 
 

Spořicí státní dluhopis České republiky 

ISIN:  

Počet kusů:  

Datum nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty:  

 
 

 

Distributor 

Obchodní firma:  

Sídlo pobočky: 
 

 
Prohlášení žadatele o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty: 
 
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 provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení 
jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů. 
 
Prohlašuji, že jsem k datu uvedenému dle příslušných emisních podmínek měl/měla nárok na vyplacení výnosu nebo 
jmenovité hodnoty výše uvedených spořicích státních dluhopisů. 
 
Jsem si vědom/vědoma, že na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem 
financí jsou evidovány všechny mnou 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 jsem si vědom/vědoma, že k mému majetkovému účtu se eviduje pouze jeden platební účet pro vyplacení výnosu 
a splacení jmenovité hodnoty. Platební účet uvedený v této žádosti je použit pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité 
hodnoty všech spořicích státních dluhopisů, které jsou evidovány na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci 
státních dluhopisů, neslouží pouze jednorázově pro účely provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení 
jmenovité hodnoty. 
 
 
V …….……… dne……………………  
 
 
Žadatel/zákonný zástupce: Zástupce jednající za ………… jako distributora:  
 
 
........................................................... ………………………………………….. 
podpis jméno a příjmení 
 
  
 ........................................................... 
 podpis  
 
 
 Zástupce jednající za ………… 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 
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