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Třídící znak 
2 1 6 0 6 6 1 0

 
 
 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 23. srpna 2006 
 

o vydání 
Společných emisních podmínek poukázek ČNB 

 
 

1. Česká národní banka vydává ve smyslu § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 
ve znění pozdějších předpisů, Společné emisní podmínky poukázek České národní 
banky. Tyto Společné emisní podmínky poukázek České národní banky nabývají 
účinnosti dne 1. 9. 2006 a vztahují se na poukázky České národní banky vydané od 
tohoto data. 

 
2. Poukázky České národní banky vydané do 31. 8. 2006 se řídí dosavadními emisními 

podmínkami. 
 

3. Úřední sdělení České národní banky č. 13/1995 ze dne 22. 6. 1995 Změna emisních 
podmínek Poukázek České národní banky s platností od 1. července 1995, uveřejněné 
ve Věstníku ČNB částka 10/1995, pozbývá platnosti dne 29. 9. 2006. 

 
4. Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne jeho vyhlášení. 

 
 
 
 

Vrchní ředitel 
prof. Ing. Robert Holman, CSc.  v. r. 

 
 
 
 
Příloha: Společné emisní podmínky poukázek ČNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce bankovních obchodů 
Odpovědný zaměstnanec: 
Ing. Jiří Zavadil, tel. 224 415 003
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Společné emisní podmínky poukázek ČNB 
 

1. Emitent: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, IČ 48136450 

2. Název:  Poukázka České národní banky 

3. Poukázky České národní banky (dále jen "P ČNB") jsou diskontované dluhopisy 
znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. P ČNB jsou evidovány 
v samostatné evidenci vedené Českou národní bankou.  

4. Výnos P ČNB je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem. 
Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného 
kalendářního počtu dnů (act/360). 

5. Výnos z P ČNB je zdaňován dle právních předpisů České republiky.  

6. Emitent nebude žádat o přijetí P ČNB na regulovaný či volný trh. 

7. P ČNB jsou přímými nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou 
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, 
nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta. 

8. Primární prodej P ČNB se provádí formou aukce v Systému krátkodobých dluhopisů.  
Česká národní banka obvykle v aukci nakupuje celý objem emise do svého portfolia. 
Jednotlivé objednávky předané do aukce jsou uspokojovány postupně od nejnižšího 
požadovaného výnosu. Objednávky s vyšším požadovaným výnosem jsou 
uspokojovány, pokud po uspokojení všech objednávek s nižšími požadovanými 
výnosy nedošlo k upsání celého nabízeného objemu P ČNB. Pokud při postupném 
uspokojování objednávek s určitým požadovaným výnosem přesáhne uspokojený 
objem objednávek objem P ČNB nabízených do aukce, uspokojí emitent objednávky 
s tímto požadovaným výnosem pouze částečně.  

9. Platba za P ČNB nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly 
Systému krátkodobých dluhopisů.  

10. Emisní lhůtou je období od data emise do pracovního dne, který nejblíže předchází 
datu splatnosti emise. 

11. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému vlastníkovi P ČNB jejich 
jmenovitou hodnotu a zavazuje se splatit jmenovitou hodnotu P ČNB jejich 
vlastníkům ve stanovený den splatnosti. Platebním místem je Česká národní banka. 

12. Výplata jmenovité hodnoty se provádí v souladu s Pravidly Systému krátkodobých 
dluhopisů. Připadne-li den splatnosti na den, který není pracovním dnem, provede se 
výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou náhradu za odsunutí 
platby. Pracovním dnem se rozumí den, kdy mají banky v Praze otevřeno pro běžné 
obchodování a zároveň jsou všechny příslušné části systému mezibankovního 
platebního styku funkční do té míry, že platba může být provedena. 

13. Práva a povinnosti vyplývající z P ČNB se řídí právními předpisy České republiky. 

14. Práva plynoucí z P ČNB se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti. 

15. Tyto společné emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li  
k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující 
verze česká. 
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16. Údaje podle § 6 odst. 1 písm. c), d), g) a k) a podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona  
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé emise  
P ČNB uveřejní emitent způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

17. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2006 a vztahují se na P ČNB 
vydané od tohoto data. 

 
 

 

 
Vrchní ředitel 

prof. Ing. Robert Holman, CSc.  v. r. 
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