
 

 

 
Žádost o úpis 
státních dluhopisů České republiky

 
Úpis 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.dluhopisrepubliky.cz. Emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů a jejich tištěná verze je k dispozici 
u distributora. 
 

Upisovatel (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): 

 
 

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

 
  

Upisovatel (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):  

 
  

Bankovní spojení pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty 
Číslo platebního účtu upisovatele:  

 
 

 Státní dluhopis České republiky  

Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí 
Název státního dluhopisu:  
Označení emise (ISIN):  
Datum emise:  
Datum splatnosti:  
Jmenovitá hodnota 1 kusu: 1,00 Kč 



 

Způsob úročení: Stanovený emisními podmínkami 
Emisní kurz:  
Počet upisovaných kusů:  
Cena upisovaných státních dluhopisů:  

 
  

Distributor 
Obchodní firma:  

Sídlo pobočky:  

 
  

Bankovní spojení pro úhradu ceny upisovaných státních dluhopisů a případně pro úhradu ceny 
ozdobné varianty „pamětního listu emise“ 
Číslo platebního účtu distributora:  
Variabilní symbol:  
Částka celkem k úhradě:  

 
Zaslání ozdobné varianty „pamětního listu emise“ na výše uvedený počet upisovaných kusů státních dluhopisů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu: 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Prohlášení upisovatele o skutečném vlastnictví úrokových příjmů: 
 
 
 
 
 
Upisovatel bere na vědomí, že: 
 
- na základě podání žádosti o úpis bude upisovateli automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu 
vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Prostřednictvím elektronického 
přístupu ke správě majetkového účtu jsou vlastníkům dluhopisů zdarma poskytovány výpisy z majetkového účtu 
k jakémukoliv požadovanému datu. Papírové výpisy z majetkového účtu nebudou vlastníkům dluhopisů zasílány. 
 
- žádost o úpis státních dluhopisů se stává ze strany upisovatele platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem 
připsání ceny upisovaných státních dluhopisů na platební účet distributora určený pro úhradu ceny upisovaných státních 
dluhopisů, za předpokladu, že připsání ceny upisovaných státních dluhopisů bude provedeno nejpozději k datu, které 
je určeno příslušnými emisními podmínkami státních dluhopisů. Pokud dojde k připsání ceny upisovaných státních 
dluhopisů na platební účet distributora později než ve vymezené lhůtě, žádost o úpis nenabude účinnosti a uhrazená 
částka bude distributorem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na platební účet, z něhož byly 
prostředky na účet distributora poukázány. 
 
- upisovatel může uhradit cenu upisovaných státních dluhopisů více než jednou částkou. Je-li souhrn částek nižší než 
částka odpovídající ceně upisovaných státních dluhopisů, žádost o úpis pozbude účinnosti po uplynutí lhůty dle 
předcházejícího odstavce. Upisovateli bude každá uhrazená částka v plné výši a bez zbytečného odkladu vrácena 
distributorem na platební účet, ze kterého byla na účet distributora poukázána. 
 

Přeji si jednorázově zaslat ozdobnou variantu „pamětního listu emise“.  
Tato varianta je zpoplatněna částkou 100 Kč bez DPH a bude zaslána na doručovací adresu (pokud 
je odlišná od adresy trvalého pobytu) uvedenou v této žádosti. Poplatek za pamětní list emise není 
součástí ceny upisovaných dluhopisů a je nevratný.  

Nepřeji si jednorázově zaslat ozdobnou variantu „pamětního listu emise“.  
 

Automatické zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné 
evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (tato služba je zdarma). Upisovatel obdrží 
přihlašovací údaje pro elektronický přístup na mobilní telefon a poštou na výše uvedenou doručovací adresu.  
 
Služby zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu 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.  

Prohlašuji, že jsem skutečným vlastníkem úrokových příjmů z upisovaných státních dluhopisů a že 
adresa mého trvalého pobytu/sídla je rovněž mým bydlištěm/sídlem pro daňové účely. V opačném 
případě jsem povinen tuto skutečnost oznámit prostřednictvím distributora při podání této žádosti.  



 

- uhradí-li upisovatel vyšší částku, než částku odpovídající ceně upisovaných státních dluhopisů, stane se žádost o úpis 
účinnou a závaznou v rozsahu uvedeném v žádosti o úpis státních dluhopisů. Částka převyšující celkovou cenu 
upisovaných státních dluhopisů bude distributorem bez zbytečného odkladu vrácena na platební účet, ze kterého byla 
částka na účet distributora poukázána, nedohodnou-li se upisovatel s distributorem jinak. 
 
- nebude-li variabilní symbol zaslané platby na účet distributora v souladu s touto žádostí o úpis, žádost o úpis nenabude 
účinnosti a částka zaslané platby bude distributorem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na 
platební účet, ze kterého byla částka na účet distributora poukázána. 
 
Prohlášení upisovatele: 
 
Prohlašuji, že své osobní údaje uvedené výše v této žádosti poskytuji Ministerstvu financí jako jejich správci dobrovolně 
a že jsou pravdivé a úplné.  
 
Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány ke splnění smlouvy založené touto žádostí a ke splnění právních 
povinností Ministerstva financí podle příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
v návaznosti na ustanovení § 35 odst. 1, písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Všechny 
poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění uvedených zákonných povinností a jsou uchovávány po 
dobu 5 let od promlčení práva spojeného s dluhopisy. Právo spojené s dluhopisy se promlčuje ve lhůtě stanovené 
právními předpisy platnými v době, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Informace o kontaktních údajích správce a 
pověřence, o účelech zpracování, případných příjemcích osobních údajů a o mých právech jako subjektu údajů jsou 
uvedeny na internetové stránce Ministerstva financí www.mfcr.cz v sekci GDPR a měl/a jsem možnost se s nimi 
seznámit. 
 
Zavazuji se k informování Ministerstva financí o případných změnách výše uvedených údajů a prohlášeních neprodleně 
prostřednictvím distributora nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s emisními podmínkami příslušné emise státních dluhopisů.  
 
Jsem si vědom/vědoma, že pokud jsem 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 státních 
dluhopisů a popřípadě doložit další důkazní prostředky svědčící o splnění případných dalších podmínek stanovených 
příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění. 
 
Jsem si vědom/vědoma, že na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem 
financí jsou evidovány všechny mnou vlastněné státní dluhopisy. K majetkovému účtu je evidována pouze jedna 
doručovací adresa sloužící zejména pro zasílání 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 bude použit pro vyplacení výnosu a splacení 
jmenovité hodnoty všech státních dluhopisů, které jsou evidovány na mém majetkovém účtu v samostatné evidenci 
státních dluhopisů, a nahrazuje případné jiné platební účty, které jsem uvedl/uvedla v kterékoli jiné předchozí žádosti 
související se státními dluhopisy. 
 
 
V …….……… dne…………………… 
 
 
Upisovatel/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 
DluhopisRepubliky@mfcr.cz, IČ: 00006947 

  www.mfcr.cz, www.dluhopisrepubliky.cz 


