
 

V l á d n í   n á v r h 
 
 

ZÁKON 
ze dne                       2014 

o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu 
za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 

a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 
 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

§ 1 

Státní dluhopisový program na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013 
a části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 

 (1) Účelem státního dluhopisového programu na úhradu části schodku státního 
rozpočtu za rok 2013 a části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 je získání 
peněžních prostředků 

     a) k úhradě  části schodku vzniklého hospodařením podle státního  rozpočtu  na  rok 2013 a  
         k úhradě  zvýšení  stavu na účtech státních finančních aktiv  během téhož roku v celkové  
         výši 78 647 333 000 Kč a 

     b) v částce,  která  je rozpočtována ve státním rozpočtu na rok 2014 jako část schodku urče- 
         ná ke krytí zvýšením stavu státních dluhopisů a která činí 113 568 800 000 Kč 1). 

 (2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 192 216 133 000 Kč. 
 

§ 2 

Státní dluhopisový program na úhradu některých dluhů státu 
splatných v letech 2015 a 2016 

 (1) Účelem státního dluhopisového programu na úhradu některých dluhů státu 
splatných v letech 2015 a 2016 je získání peněžních prostředků na úhradu 

     a) jmenovitých  hodnot  nebo  jistin  státního  dluhu  splatných v letech 2015 a 2016, včetně 
         jmenovitých  hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot ne- 
         bo jistin státního dluhu splatných v týchž letech, 

____________________ 
1) § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona  
    č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. 
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     b) jmenovitých  hodnot  státních  dluhopisů  s  dobou  splatnosti  delší než 1 rok, odkupova- 
         ných z trhu v letech 2015 a 2016, 

     c) případných předčasných splátek jmenovitých hodnot státních dluhopisů, 

     d) případných  předčasných  splátek  jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících 
         s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu a 

     e) případných předčasných splátek jistin úvěrů přijatých od Evropské investiční banky. 

(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 482 059 485 493 Kč. 
 

§ 3 

Splatnost závazků 

Dluhy vyplývající ze státních dluhopisových programů podle tohoto zákona budou 
splaceny nejpozději uplynutím 105 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
§ 4 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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