


Pilotní projekt prodeje státních dluhopisů občanům 

 Ministerstvo financí představuje projekt přímého  prodeje státních dluhopisů občanům 

 

 cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor 

 

 nabídnout nepřetržitý přístup ke státním dluhopisům občanům, za srovnatelných podmínek, 
jaké mohou využívat velké finanční skupiny 

 

 nové emise dluhopisů ponesou název Dluhopis Republiky a jsou symbolicky vydávány ku 
příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa (2018) a 100. výročí zavedení 
československé měny (2019) 
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Inovace prodeje státních dluhopisů občanům 

 nepřetržitý prodej  

 

 stálá nabídka nejméně jednoho státního dluhopisu 

 

 1 typ dluhopisu – nejoblíbenější reinvestiční 

 

 automatické zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu při úpisu dluhopisů 
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Testovací fáze 

 testovací fáze proběhne od 3. 12. 2018 do 1. 7. 2019 

 

 bez dodatečných nákladů nad rámec stávajících emisí státních spořicích dluhopisů 

 

 o pokračování bude rozhodnuto po vyhodnocení úspěšnosti projektu dle zájmu veřejnosti 
během pilotního provozu 

 

 do budoucna důraz na postupnou elektronizaci systému prodeje státních dluhopisů občanům   

                             úspory nákladů na distribuci 
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Harmonogram úpisů 

Upisovací období Datum emise 

3. 12. 2018 – 18. 1. 2019  1. 2. 2019 

21. 1. 2019 – 15. 3. 2019  1. 4. 2019 

18. 3. 2019 – 14. 6. 2019  1. 7. 2019 
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Parametry Dluhopisu Republiky 

Typ                        reinvestiční 

Emisní kurz                        100 % 

Minimální počet ks 1 objednávky dluhopisů                        1 000 ks 

Pořizovací cena 1 000 ks                        1 000 Kč 

Maximální hodnota objednávky na osobu                        1 000 000 Kč 

Typ úročení                        pevná úroková sazba s prémií  
                       v posledním roce 

Automatická reinvestice výnosů                        ANO 

Frekvence připisování výnosů                        1 x ročně 

Výplata výnosů                         při splatnosti 

Předčasné splacení                         ANO 
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Parametry Dluhopisu Republiky 

 výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších státních dluhopisů ve 
výši výnosu dluhopisu na majetkový účet 

 

 výnos stanoven v souladu s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu 
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Výnosy reinvestičního dluhopisu před zdaněním 

Výnosové období Úroková sazba (p. a.) 

1. 2. 2019 - 1. 2. 2020 0,5 % 

1. 2. 2020 - 1. 2. 2021 1 % 

1. 2. 2021 - 1. 2. 2022 1,5 % 

1. 2. 2022 - 1. 2. 2023 2 % 

1. 2. 2023 - 1. 2. 2024 3 % 

1. 2. 2024 - 1. 2. 2025 4,5 % 
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Předčasné splacení 

 vložené prostředky lze v plné výši získat zpět bez sankcí a poplatků ve stanovených termínech 

 

 zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu 

  

 po 12 měsících držby 1 x ročně 
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Jak lze Dluhopis Republiky zakoupit 

 zakoupit mohou pouze fyzické osoby 

 

 on-line na www.dluhopisrepubliky.cz (uživatelé s elektronickým přístupem ke správě 
majetkového účtu) 

 

o občané s již vytvořeným majetkovým účtem bez elektronického přístupu mohou navštívit vybrané 
pobočky ČSOB, Komerční banky nebo České spořitelny a požádat o zřízení elektronického přístupu 

 

o občané bez majetkového účtu navštíví jednu z 25 poboček ČSOB, a.s. , kde si zřídí majetkový účet a 
zároveň získají elektronický přístup 

 

 osobně prostřednictvím 25 vybraných poboček Československé obchodní banky, a.s. 
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Elektronický přístup ke správě majetkového účtu 

 nově bude automaticky zřízen každému upisovateli 
státních dluhopisů 

 

 dostupný z webových stránek 

 

 nepřetržitý zabezpečený přístup k informacím          
o majetkovém účtu 

 

 možnost zadávání většiny požadavků zdarma            
a z pohodlí domova 
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Platba za objednaný dluhopis 

 cenu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit kdykoliv v období:  

o 1. 1. 2019 - 23. 1. 2019 (peněžní prostředky musí být připsány na účtu) 

 

 úhrada peněžních prostředků s provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis 
prostřednictvím: 

 

o elektronického přístupu ke správě majetkového účtu  

                               platební účet Ministerstva financí 

 

o ČSOB, a.s. 

                               platební účet ČSOB, a.s. 
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Certifikáty 

 Dárkový certifikát  

o obdrží jej obdarovaný od vlastníka dluhopisů poté, co mu je vlastník daruje 

o možnost získat již v průběhu zimního upisovacího období zároveň s podáním žádosti       
o úpis 

 

 Pamětní list 

o reprezentativní osvědčení o vlastnictví Dluhopisu Republiky 

o možnost získat nejen v průběhu zimního upisovacího období, ale nově i celoročně 

 

 oba typy certifikátů je možné získat pouze na pobočkách ČSOB, a.s. 

 

13 



14 



Bližší informace 

www.dluhopisrepubliky.cz 

DluhopisRepubliky@mfcr.cz 

 

Informační linky partnerů: 

 

Československá obchodní banka, a. s. 

800 188 188 (po – pá: 8 – 17 hod.) 

 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

tel. 221 832 185 (po – pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00) 

dotazy@pse.cz 
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Děkuji za pozornost 
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