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Čestné prohlášení k Žádosti 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 
Jméno a příjmení/Název  
Rodné číslo/IČO  
Adresa trvalého pobytu/sídlo  
 
Státní dluhopisy České republiky  
Emitent Česká republika – Ministerstvo financí 
Označení emise (ISIN)  
Jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů  
 
ČÁST A – účel (důvod) úpisu 
 
Upisovatel tímto čestně prohlašuje následující: 

1. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě  ……………………….,- Kč je účelem 
(důvodem) úpisu dluhopisů ze strany upisovatele spoření žadatele o úpis.  
Odpověď: ANO NE 

2. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě  ……………………….,- Kč je účelem 
(důvodem) úpisu dluhopisů ze strany upisovatele investice třetí osoby odlišné od žadatele o úpis.  
Odpověď: ANO NE 

3. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě  ……………………….,- Kč je účelem 
(důvodem) úpisu dluhopisů ze strany upisovatele budoucí zajištění závazků upisovatele (např. 
zajištění půjčky zástavou dluhopisů) ve prospěch osob z okruhu osob oprávněných upsat 
dluhopisy tak, jak jsou tyto vymezeny v příslušných emisních podmínkách.  
Odpověď: ANO NE 

4. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě  ……………………….,- Kč je účelem 
(důvodem) úpisu dluhopisů ze strany upisovatele budoucí zajištění závazků upisovatele (např. 
zajištění půjčky zástavou dluhopisů) ve prospěch osob mimo okruh osob oprávněných upsat 
dluhopisy tak, jak jsou tyto vymezeny v příslušných emisních podmínkách. 
Odpověď: ANO NE 

5. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě  ……………………….,- Kč je účelem 
úpisu dluhopisů ze strany upisovatele následující:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

ČÁST B – původ finančních prostředků 
 

Upisovatel tímto čestně prohlašuje, že původ finančních prostředků (příp. jiného majetku), z nichž je cena 
úpisu dluhopisů hrazena je následující: 

 
1. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč 

mzda/plat/odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:  
a. v průměrné měsíční výši za posledních 5 let do 50.000,- Kč.  

Odpověď: ANO NE 
b. v průměrné měsíční výši za posledních 5 let od 50.001,- Kč do 100.000,- Kč  

Odpověď: ANO NE 
c. v průměrné měsíční výši za posledních 5 let od 100.001,- Kč do 300.000,- Kč   

Odpověď: ANO NE 
d. v průměrné měsíční výši za posledních 5 let nad 300.000,- Kč   

Odpověď: ANO NE 
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2. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč příjmy 
z účasti v obchodních společnostech (např. podíl na zisku, dividenda, prodej majetkové účasti, 
včetně akciových obchodů): 

a. v celkové výši za posledních 5 let do 1.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

b. v celkové výši za posledních 5 let od 1.000.001,- Kč do 10.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

c. v celkové výši za posledních 5 let od 10.000.001,- Kč do 100.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

d. v celkové výši za posledních 5 let nad 100.000.000,- Kč 
Odpověď: ANO NE 

3. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč příjmy 
z jiných investic (např. státní dluhopisy, příjmy z prodeje či nájmu nemovitostí, atd.):   
Odpověď: ANO NE 

4. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč příjmy ze 
samostatně výdělečné činnosti vč. svobodných povolání apod.: 

a. v celkové výši za posledních 5 let do 1.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

b. v celkové výši za posledních 5 let od 1.000.001,- Kč do 10.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

c. v celkové výši za posledních 5 let od 10.000.001,- Kč do 100.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

d. v celkové výši za posledních 5 let nad 100.000.000,- Kč 
Odpověď: ANO NE 

5. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč příjmy 
z pozůstalosti: 

a. v celkové výši do 1.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

b. v celkové výši od 1.000.001,- Kč do 10.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

c. v celkové výši od 10.000.001,- Kč do 100.000.000,- Kč  
Odpověď: ANO NE 

d. v celkové výši nad 100.000.000,- Kč 
Odpověď: ANO NE 

6. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč půjčka či 
úvěr poskytnutá: ………………………………………………… (uveďte fyzickou/právnickou osobu) 

7. Pro upisované dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ……………………….,- Kč jiné 
následující zdroje a/nebo zdroje dle bodu 1 až 4 za období delší než 5 let:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Upisovatel bere na vědomí a souhlasí, že na základě poskytnutí výše uvedených údajů mohou vzniknout 
na straně emitenta pochybnosti o dobré víře upisovatele resp. následně vlastníků ve smyslu emisních 
podmínek. V takovém případě bere upisovatel na vědomí, že emitent je oprávněn požadovat na 
upisovateli dodatečné údaje, informace a dokumenty pro účely odstranění těchto pochybností. V případě, 
že upisovatel tyto vyžádané údaje, informace a/nebo dokumenty neposkytne v přiměřené lhůtě, či jimi 
neodstraní pochybnosti o dobré víře upisovatele ve smyslu emisních podmínek, může být žádost 
upisovatele o úpis odmítnuta, a to i pouze z části.  
 
V……………dne ……………………...    Upisovatel: …………………………... 
 
 
 
 



 

 

Čestné prohlášení zašlete na adresu: 
 
Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku 
Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
 
Prohlášení lze případně zaslat také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva financí, 
jejíž ID je xzeaauv. 
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