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Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů 
 

(dále jen „Smlouva o úpisu“) 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami: 
 

Emitent / Prodávající (dále jen „Emitent“) 

Obchodní firma:  eMedic Global SE 

IČO: 09093508 

Sídlo:  
Pernerova 697/35, Karlín, Praha 8,  
PSČ 186 00 

Elektronické spojení: dluhopisy@emedicglobal.com 

Registrace Emitenta: 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. H2340 

Bankovní účet Emitenta: 

Č.ú. 2301937736/2010, vedený u  
Fio banka a.s. 
IBAN: CZ38 2010 0000 0023 0193 7736 
BIC: FIOBCZPPXXX 

a 

Upisovatel / Kupující (dále jen „Upisovatel“) 

Jméno a příjmení / Obchodní firma  (●BUDE DOPLNĚNO●) 

Rodné číslo / IČO (použít jako variabilní 
symbol při platbě): (●BUDE DOPLNĚNO●) 

Adresa trvalého pobytu/sídlo:   (●BUDE DOPLNĚNO●) 

Elektronické spojení: (●BUDE DOPLNĚNO●) 

Telefon: (●BUDE DOPLNĚNO●) 

Bankovní účet Upisovatele: (●BUDE DOPLNĚNO●) 
 

Emitent a Upisovatel budou dále společně označováni jako „Smluvní strany“. 
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O ÚPISU 

1.1 Předmětem této Smlouvy o úpisu je závazek Emitenta jakožto prodávajícího umožnit 
Upisovateli jakožto kupujícímu upsat a nabýt do svého vlastnictví níže specifikované 
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Dluhopisy, jejichž vydavatelem je Emitent a závazek Upisovatele Dluhopisy řádně 
uhradit a převzít, to vše za sjednanou Upisovací cenu a za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě o úpisu. 
 

1.2 Specifikace upisovaných Dluhopisů: 
 

Emitent:  eMedic Global SE 
Název emise:  eMEDIC Global 8,5/24 
Datum emise:  14.1.2021 
Datum splatnosti:  15.1.2024 
Jmenovitá hodnota 1 ks dluhopisu:  20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 
Úroková sazba (výnos dluhopisu):  8,50 % p. a. (slovy: osm a půl procenta ročně) 
Podoba dluhopisu:  listinný cenný papír  
Forma dluhopisu:  cenný papír na řad 

Emisní kurz:  

Emisní kurz 1 ks dluhopisu činí k Datu emise 
100 % jmenovité hodnoty dluhopisu. K emisnímu 
kurzu bude po Datu emise dále připočten 
odpovídající alikvotní úrokový výnos. 

Počet upisovaných dluhopisů (kusů): 
(dále jen „Dluhopisy“) 

(●BUDE DOPLNĚNO●) 
 

Celková cena za upisované Dluhopisy: 
(dále jen „Upisovací cena“) 

(●BUDE DOPLNĚNO●) 
 

 
 

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
2.1 Upisovatel se tímto zavazuje zaplatit za upisované Dluhopisy Upisovací cenu, a to 

bezhotovostním převodem na Bankovní účet Emitenta uvedený v záhlaví Smlouvy 
o úpisu, ve lhůtě nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy 
o úpisu. 
 

2.2 Upisovatel je povinen při bezhotovostní transakci uvést jako variabilní symbol platby 
své rodné číslo v případě nepodnikající fyzické osoby (datum narození u zahraniční 
osoby) nebo IČO v případě podnikající fyzické či právnické osoby. 

 
2.3 Bude-li Upisovatelem uhrazena vyšší částka, než částka odpovídající Upisovací ceně, 

taková částka převyšující Upisovací cenu bude Emitentem vrácena Upisovateli v plné 
výši a bez zbytečného odkladu na bankovní účet, ze kterého byla na účet Emitenta 
poukázána. 
 

2.4 Vlastnické právo k upsaným Dluhopisům nabývá Upisovatel až připsáním Upisovací 
ceny za Dluhopisy v plné výši na Bankovní účet Emitenta. 
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2.5 V případě, že Upisovatel nesplní řádně a včas svou povinnost zaplatit Upisovací cenu, 
tato Smlouva o úpisu se dle dohody Smluvních stran od počátku ruší a zaniká v celém 
rozsahu. 

 
 

III. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ 
3.1 V případě úpisu dvou a více kusů dluhopisů, budou upsané Dluhopisy nahrazeny a 

reprezentovány hromadnou listinou. 
 

3.2 Od 7. (sedmého) kalendářního dne ode dne připsání Upisovací ceny v plné výši na 
Bankovní účet Emitenta a zároveň doručení uzavřené Smlouvy o úpisu na adresu 
Emitenta, nejdříve však od Data emise, budou Dluhopisy připraveny k protokolárnímu 
vydání Upisovateli v sídle Emitenta, v pracovní dny a po předchozí dohodě s 
Emitentem. Upisovatel je povinen si Dluhopisy převzít v sídle Emitenta. 

 
3.3 V případě, že bude Upisovatel požadovat zaslání Dluhopisů na adresu Upisovatele, 

doručí Emitentovi písemnou žádost o zaslání Dluhopisů s ověřeným podpisem 
Upisovatele, a to v souladu s Emisními podmínkami. Na základě doručení žádosti o 
zaslání Dluhopisů Emitent do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejího doručení zašle 
upsané Dluhopisy k rukám Upisovatele na adresu určenou Upisovatelem. 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1 Emise Dluhopisů, tato Smlouva o úpisu a veškerá práva a povinnosti Smluvních stran 

se řídí Emisními podmínkami, které jsou zveřejněny na www.emedicglobal.com a 
v tištěné podobě jsou k dispozici v sídle Emitenta. Dále se práva a povinnosti Smluvních 
stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů, a ostatními právními ustanoveními právního řádu České republiky. 
 

4.2 Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti 
vyplývající z upisovaných Dluhopisů a že se seznámil s Emisními podmínkami. 
 

4.3 Upisovatel výslovně prohlašuje, že jím v záhlaví této Smlouvy o úpisu uvedené osobní 
údaje jsou pravdivé a úplné, souhlasí s jejich ověřením, zpracováním a uchováním za 
účelem realizace práv a povinností dle této Smlouvy o úpisu. Upisovatel bere na vědomí 
a souhlasí s tím, že v souvislosti s touto Smlouvou o úpisu Emitent shromažďuje, 
ověřuje, zpracovává a uchovává poskytnuté osobní údaje Upisovatele, v rozsahu 
potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o úpisu, 
a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů vyplývajících nebo 
vztahujících se ke Smlouvě o úpisu. Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů Upisovatele dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z příslušných 
platných a účinných právních předpisů, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. 

 
4.4 Tato Smlouva o úpisu nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami. 
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4.5 Veškeré spory, které by vzešly z této Smlouvy o úpisu nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny před příslušným soudem v České republice. 
 
4.6 Upisovatel v souladu s ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 
předpisů, podpisem této Smlouvy o úpisu výslovně prohlašuje, že je skutečným 
majitelem finančních prostředků, jimiž bude financovat úpis Dluhopisů, a že tyto 
finanční prostředky nepochází z výnosů z trestné činnosti ani z financování terorismu.  
 

4.7 Tato Smlouvy o úpisu je uzavřena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech v českém 
jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  
 

4.8 Tuto Smlouvu o úpisu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 
 

4.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že Smlouva o úpisu je vyjádřením jejich svobodné a 
vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro 
jakoukoli ze Smluvních stran a že si přečetly a pochopily její obsah, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne ______________________  V ________________ dne  
 
 
Emitent:      Upisovatel: 
 
 
________________________________ __________________________________ 
eMedic Global SE     (●BUDE DOPLNĚNO●) 
Jaroslav Ptáček, člen představenstva   
 


