Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 10

Rozeslána dne 9. února 2017

Cena Kč 47,–

O B S A H:
29. V y h l á š k a o báňsko-technické evidenci
30. V y h l á š k a k provedení zákona o centrální evidenci účtů
31. S d ě l e n í Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky,
2017–2027, 0,25 %
32. S d ě l e n í Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %
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29
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
zákona č. 89/2016 Sb.:
§1

3. nově provedených průzkumných vrtů a sond
s rozdělením na povrch a podzemí,
d) ploše
1. stávajících lomů a její změně,
2. nově otevřených lomů,

Rozsah a způsob vedení
báňsko-technické evidence

3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající
a ukončené,

Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle
§ 2.

4. dotčené dobýváním s rozdělením na plochu
dosud dotčenou dobýváním a báňsko-technicky zajištěné území,

§2
Rozsah údajů poskytovaných
do báňsko-technické evidence
(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o
a) své osobě, které umožňují její identifikaci podle
správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo
faxu nebo adresu elektronické pošty,
b) průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů
zajišťujících

e) spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při
ražení důlních děl a při dobývání nerostů,
f) těžebních odpadech s vymezením úložných
míst, vymezením druhu a množství uloženého
těžebního odpadu a
g) množství skrývek, výklizů a deponované ornice.
(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů
podle § 33h odst. 1 písm. a) a b) horního zákona
poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o
a) dobývacím prostoru s uvedením názvu a čísla
dobývacího prostoru,

1. dobývání nerostů způsobem podle § 2
písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/
/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o hornické činnosti“),

b) ložisku s uvedením čísla ložiska příslušného
k dobývacímu prostoru,

2. hornickou činnost mimo dobývání nerostů
způsobem podle § 2 písm. a) a c) až g) zákona o hornické činnosti,

2. bilanční zásoby volné prozkoumané a vyhledané,

3. činnost prováděnou hornickým způsobem
mimo dobývání nerostů způsobem podle
§ 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti,

4. vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí
podle plánu otvírky přípravy a dobývání,

c) délce

c) zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na
1. geologické zásoby celkem,

3. dosud nevydobyté vytěžitelné zásoby,

5. úbytek zásob jejich vydobytím,
6. úbytek zásob odpisy,

1. stávajících důlních děl,

7. úbytek zásob ztrátami,

2. důlních děl nově vyražených,

8. ostatní změny zásob,
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3. úbytek zásob jejich vydobytím,

9. čistou těžbu a

4. další změny zásob,

10. produkci,

5. čistou těžbu a

d) finančních rezervách na
1. sanace a rekultivace s rozdělením na stav na
začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu
roku, stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance,
2. důlní škody s rozdělením na stav na začátku
roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stav
ke konci roku a v členění na analytický účet
a zvláštní vázaný účet v bance.
(3) Organizace, které bylo vydáno povolení
k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o
a) ložisku nevyhrazeného nerostu s uvedením názvu a čísla ložiska, je-li známo,

6. produkci.
(4) Údaje se poskytují samostatně za každý dobývací prostor nebo za ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení.
Jsou-li údaje evidovány pro důl nebo lom tvořený
více na sebe navazujícími dobývacími prostory, uvádějí se údaje pro důl nebo lom s vymezením dobývacích prostorů, které jsou součástí dolu nebo lomu
a kterých se údaje týkají.
(5) Vzor formuláře pro poskytování údajů do
báňsko-technické evidence uveřejní Ministerstvo
průmyslu a obchodu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§3

b) zásobách a těžbě jednotlivých nerostů s rozdělením na
1. stav zásob k začátku roku,
2. stav zásob ke konci roku,
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Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2017.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2017
k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1,
§ 7 odst. 4, § 8 odst. 5 a § 19 odst. 2 zákona č. 300/
/2016 Sb., o centrální evidenci účtů:

připojeny takovým způsobem, že je možné
zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§3

§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje formální náležitosti,
strukturu, formát a způsob předání nebo doručení
a) informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů,
b) oznámení identifikátorů datových schránek, jejich změn a
c) aktuálně platných údajů podle § 19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů (dále jen „zákon“).
(2) Tato vyhláška dále upravuje formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí
údajů z centrální evidence účtů.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení
údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány
jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě
a které
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě
pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může
udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují,

Jednorázové předání aktuálně platných údajů
do centrální evidence účtů
(1) Úvěrová instituce předá datový soubor
s přehledem všech aktuálně platných údajů o účtech
podle § 19 odst. 2 zákona v rozsahu stanoveném
v § 4 zákona
a) nahráním na server České národní banky, nebo
b) předáním na technickém nosiči dat dodaném
Českou národní bankou.
(2) V případě, že úvěrová instituce předá datový soubor způsobem podle odstavce 1 písm. a),
sdělí České národní bance nejpozději před prvním
předáním údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona
číslo certifikátu pro přístup na server České národní
banky spolu s názvem a identifikačním číslem osoby
kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících
důvěru, který jej vydal.
(3) Přehled všech aktuálně platných údajů
o účtech podle § 19 odst. 2 zákona předá úvěrová
instituce České národní bance ve struktuře datového
souboru formátu CSV, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
(4) Pokud je velikost předávaného datového
souboru větší než 100 MB, rozdělí jej úvěrová instituce do více datových souborů. Jednotlivé datové
soubory podepíše úvěrová instituce uznávaným
elektronickým podpisem a zašifruje pomocí certifikátu České národní banky, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že přijaté
datové soubory obsahují chybné údaje, oznámí tuto
skutečnost úvěrové instituci, která po opravě chybných údajů znovu předá České národní bance způsobem podle odstavců 1 až 4 přehled všech aktuálně
platných údajů o účtech podle § 19 odst. 2 zákona.
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§4
Informace o změnách údajů
v centrální evidenci účtů
(1) Po předání přehledu všech aktuálně platných údajů o účtech podle § 3 předává úvěrová instituce České národní bance každý pracovní den informaci o změnách těchto údajů sestavením výkazu
CEU (ČNB) 10-99 „Denní přehled změn v účtech
vedených úvěrovou institucí“.
(2) Výkaz podle odstavce 1 obsahuje jednotlivě
veškeré změny vztahující se k účtům vedeným úvěrovou institucí včetně změn identifikačních údajů
klienta podle § 4 písm. d) zákona, ke kterým došlo
v průběhu celého předchozího dne nebo dní v případě, kdy je výkaz předáván i za dny pracovního
klidu.
(3) Pokud v rámci jednoho dne došlo k vícenásobné změně téhož údaje, uvedou se ve výkaze podle
odstavce 1 všechny tyto změny.
(4) Pokud došlo k více změnám u jednoho
účtu, uvádí se každá změna samostatně, s výjimkou
změn identifikačních údajů klienta, které lze vykázat
najednou.
(5) V případě, že ve vykazovaném období nedošlo u úvěrové instituce k žádné změně vztahující
se k jí vedeným účtům, předává se výkaz podle odstavce 1 bez vyplněných údajů.
(6) Pokud úvěrová instituce zjistí chybu ve výkaze, který byl přijat Českou národní bankou ke
zpracování, neopravuje ho, ale zahrne příslušnou
opravu jako změnu do výkazu sestaveného za den,
kdy byla chyba zjištěna. Stejně postupuje úvěrová
instituce i v případě, kdy chybu zjistí Česká národní
banka a oznámí ji úvěrové instituci.
§5
Formát a způsob předávání údajů
(1) Výkaz podle § 4 předává úvěrová instituce
České národní bance v elektronické podobě jako datovou zprávu a ve struktuře a formě datového souboru, který je dostupný prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro
sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS),
která je dostupná na internetových stránkách
České národní banky,
b) vlastní programové aplikace úvěrové instituce
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umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní programové aplikace úvěrové instituce
používající pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datovou zprávu zasílanou prostřednictvím
aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým
podpisem.
(3) Datovou zprávu zasílanou prostřednictvím
aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí úvěrová instituce zabezpečovací značkou založenou na
certifikátu vydaném Českou národní bankou.
§6
Zajištění organizačních předpokladů
pro předávání údajů
(1) Po oznámení České národní banky o zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů podle
§ 19 odst. 1 zákona sdělí úvěrová instituce České
národní bance nejpozději do prvního předání údajů
podle § 19 odst. 2 zákona
a) jméno, telefonní číslo a adresu elektronické
pošty kontaktní osoby, se kterou budou v případě potřeby dohodnuty specifické technické
podrobnosti pro jednorázové předání aktuálně
platných údajů podle § 3, a
b) jméno osoby, která bude oprávněna podepisovat předávané datové soubory podle § 3, a identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele
služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.
(2) Úvěrová instituce, která sestavuje a předává
výkaz podle § 4 pomocí aplikace uvedené v § 5
odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu
elektronické pošty kontaktních osob a
b) identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu
pro elektronický podpis, včetně názvu a identifikačního čísla osoby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, který jej vydal.
(3) Úvěrová instituce informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách
údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.
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(4) Pokud je výkaz podle § 4 sestavován a předáván České národní bance pomocí aplikace uvedené
v § 5 odst. 1 písm. b), vystaví Česká národní banka
na vyžádání úvěrové instituce certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 5 odst. 3.
§7
Evidence datových schránek pro komunikaci
s centrální evidencí účtů
(1) Orgány uvedené v § 7 odst. 3 zákona zašlou
oznámení se seznamem identifikátorů datových
schránek, kterými budou komunikovat s centrální
evidencí účtů, do datové schránky České národní
banky. Datovou zprávu označí v poli „Věc“ textem
„Oznámení datových schránek pro CEÚ“, v poli
„Zmocnění“ uvedou odkaz na § 7 odst. 3 zákona
a v poli „K rukám“ uvedou text „Centrální evidence
účtů“.
(2) Oznámení podle odstavce 1 je zasíláno ve
struktuře datového souboru formátu CSV, který je
dostupný na internetových stránkách České národní
banky.
(3) Veškeré změny identifikátorů datových
schránek, ke kterým dojde po oznámení podle odstavce 1, zasílají orgány uvedené v § 7 odst. 3 zákona
bez zbytečného odkladu shodným způsobem jako
oznámení podle odstavce 1 s rozlišením, zda jde o zařazení nové datové schránky do seznamu, nebo vyřazení stávající datové schránky ze seznamu.
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§8
Žádost o poskytnutí údajů
z centrální evidence účtů
(1) Žádost o poskytnutí údajů zní vždy pouze
na jeden účet nebo jednu osobu.
(2) Žádost o poskytnutí údajů se podává do datové schránky zřízené Českou národní bankou pro
centrální evidenci účtů. Identifikátor této datové
schránky je dostupný na internetových stránkách
České národní banky.
(3) Žádost o poskytnutí údajů je zasílána České
národní bance ve struktuře datového souboru formátu XML, který je dostupný na internetových
stránkách České národní banky.
(4) Datová zpráva obsahující žádost o poskytnutí údajů se označí v poli „Věc“ textem „Žádost
o poskytnutí údajů z CEÚ“, v poli „Zmocnění“ se
uvede odkaz na § 6 zákona a v poli „K rukám“ se
uvede text „Centrální evidence účtů“. Datová zpráva
může obsahovat více jednotlivých žádostí o poskytnutí údajů.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2017.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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31
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis
České republiky, 2017–2027, 0,25 %

Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále
také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením
§ 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky,
které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi
dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2027, 0,25 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky,
2017–2027, 0,25 %
Zkrácený název: ČR, 0,25 %, 27
Pořadové číslo emise: 100.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na
doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány:
koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
8. 2. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
11. 1. 2027
Datum emise: 10. 2. 2017
Datum splatnosti: 10. 2. 2027
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 0,25 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005037
Oddělená jistina – ISIN: CZ0000703509
Kupón č. 1 – ISIN: CZ0000703517
Kupón č. 2 – ISIN: CZ0000703525
Kupón č. 3 – ISIN: CZ0000703533
Kupón č. 4 – ISIN: CZ0000703541
Kupón č. 5 – ISIN: CZ0000703558

Kupón
Kupón
Kupón
Kupón
Kupón

č.
č.
č.
č.
č.

6 – ISIN: CZ0000703566
7 – ISIN: CZ0000703574
8 – ISIN: CZ0000703582
9 – ISIN: CZ0000703590
10 – ISIN: CZ0000703608

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25
odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované
cenné papíry a k datu emise jsou evidovány
v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1,
Česká republika, zapsaný Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489,
(dále jen „centrální depozitář“). Jiná osoba než
centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické
a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na
území České republiky i v zahraničí (dále také
jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená
s dluhopisem k datu 11. 1. počínaje rokem
2018. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu
za období od data emise (včetně tohoto dne)
do 10. 2. 2018 (tento den vyjímaje) má osoba,
která je oprávněna vykonávat práva spojená
s dluhopisem k datu 11. 1. 2018. Převoditelnost
dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 11. 1. 2027 vylučují.
6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p. a. Výnosy dluhopisů
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jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 10. 2. příslušného roku počínaje rokem 2018.
Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den,
který není pracovním dnem, vyplatí se výnos
dluhopisu bezprostředně následující pracovní
den bez nároku na výnos za toto odložení.
7. První výnosové období pro vyplacení výnosu
dluhopisu se stanoví od 10. 2. 2017 (včetně tohoto dne) do 10. 2. 2018 (tento den vyjímaje).
Následující výnosové období se stanoví jako
roční, a to vždy od 10. 2. (včetně tohoto dne)
příslušného roku do 10. 2. (tento den vyjímaje)
roku následujícího počínaje rokem 2018. Pro
účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy
vydanými na základě těchto emisních podmínek
se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je
příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu
kalendářních dnů v roce [standard ACT/ACT
(ICMA)]. Poměrný výnos dluhopisu se do ceny
dluhopisu započítává od data emise, resp. od
data zahájení příslušného výnosového období,
do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
lhůty pro upisování emise postupně po částech
(v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise
dluhopisů bude určován kurzem dosaženým
v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem
na majetkový účet emitenta bude emisní kurz
dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice
veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech
se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej
dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů,
způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým
upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního
kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou (dále jen
„Pravidla aukcí“), která se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí
formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze
osoba určená emitentem nebo emitent. Další
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upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit
pouze nepřímo prostřednictvím osob určených
emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle
ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech
a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti,
včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu
emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek
určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti,
včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá
v majetku emitenta a případně je prodá, či zda
rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise
dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce
pořádané dne 8. 2. 2017 Českou národní bankou
dle Pravidel aukcí. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušných aukcí dle Pravidel aukcí. Oznámení o aukci
a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na
internetových stránkách ministerstva.
12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením
§ 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo
ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá
hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů
činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard
korun českých).
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 10. 2. 2027. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny
spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 11. 1. 2027. Připadne-li datum splacení dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů
na den, který není pracovním dnem, budou tyto
platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto
emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů
a splacení dluhopisů osobám, které jsou k datu
stanovenému těmito emisními podmínkami
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oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné
měně, která bude k datu provedení příslušné
platby zákonnou měnou České republiky. Na
zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka
a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů
bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem.
Platebním místem je Česká národní banka, která
uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení
dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.
15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu
určení těchto emisních podmínek provedené
společností Standard & Poor’s je na úrovni
AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA–.
16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupóny
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k nim vydanými se v souladu s ustanovením § 42
zákona o dluhopisech promlčují uplynutím
deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.
18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové
jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními podmínkami
uveřejněním v českém jazyce na internetových
stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních
dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují
také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.
19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.
20. Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva
a zdaňování výnosu dluhopisu probíhá dle právních předpisů České republiky. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů
vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na
ustanovení kolizních norem.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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32
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis
České republiky, 2017–2020, 0,00 %

Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále
také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením
§ 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky,
které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi
dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České
republiky, 2017–2020, 0,00 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

pírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1,
Česká republika, zapsaný Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489,
(dále jen „centrální depozitář“). Jiná osoba než
centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky,
2017–2020, 0,00 %
Zkrácený název: ČR, 0,00 %, 20
Pořadové číslo emise: 101.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na
doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány:
koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
8. 2. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
11. 1. 2020
Datum emise: 10. 2. 2017
Datum splatnosti: 10. 2. 2020
Výnos dluhopisu: 0,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005011

4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické
a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na
území České republiky i v zahraničí (dále také
jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25
odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované
cenné papíry a k datu emise jsou evidovány
v centrální evidenci zaknihovaných cenných pa-

5. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 11. 1. 2020
vylučují.
6. Dluhopis je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
písm. e) zákona o dluhopisech bez výnosu. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se
vylučuje.
7. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence
skutečného počtu uplynulých dnů v období, za
něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu kalendářních dnů v roce [standard
ACT/ACT (ICMA)].
8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
lhůty pro upisování emise postupně po částech
(v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise
dluhopisů bude určován kurzem dosaženým
v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem
na majetkový účet emitenta bude emisní kurz
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dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice
veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech
se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej
dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů,
způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým
upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního
kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou (dále jen
„Pravidla aukcí“), která se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí
formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze
osoba určená emitentem nebo emitent. Další
upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit
pouze nepřímo prostřednictvím osob určených
emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle
ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech
a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti,
včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu
emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek
určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti,
včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá
v majetku emitenta a případně je prodá, či zda
rozhodne jinak.
11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise
dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce
pořádané dne 8. 2. 2017 Českou národní bankou
dle Pravidel aukcí. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů
následujících po první tranši emise dluhopisů
rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušných aukcí dle Pravidel aukcí. Oznámení o aukci
a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném
časovém předstihu před datem konání aukce na
internetových stránkách ministerstva.
12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením
§ 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo
ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá
hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvět-
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šení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů
činí 30 000 000 000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).
13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 10. 2. 2020. Dluhopisy budou splaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 11. 1. 2020. Připadne-li datum splacení dluhopisů na den, který není pracovním dnem, bude
tato platba provedena bezprostředně následující
pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto
emisních podmínek splacení dluhopisů osobám,
které jsou k datu stanovenému těmito emisními
podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých
nebo jiné měně, která bude k datu provedení
příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů se
podílejí Česká národní banka a ministerstvo.
Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena
bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem.
Platebním místem je Česká národní banka, která
uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení
dluhopisů.
15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu
určení těchto emisních podmínek provedené
společností Standard & Poor’s je na úrovni
AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA–.
16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
17. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.
18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové
jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními podmínkami
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uveřejněním v českém jazyce na internetových
stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních
dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují
také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.
19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
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jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.
20. Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva
a zdaňování výnosu dluhopisu probíhá dle právních předpisů České republiky. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů
vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na
ustanovení kolizních norem.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.
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počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

