
 

 

Smlouva o úpisu dluhopisů  

 

EMITENT  

Obchodní společnost Martypet s.r.o. se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, 
IČ: 26303833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 80414, zastoupena Ing. Martinem Ioanem Košťálem, jednatelem (dále jen „emitent“), 
číslo účtu pro zaplacení částky za úpis dluhopisů: 2801994905/2010 vedený u FIO Banky a.s., 
Variabilní symbol: Korespondeční adresa: Průmyslová 479, 664 63 Žabčice 

a  

UPISOVATEL  

Obchodní společnost / pan / paní:  
IČ / rodné číslo.:  
se sídlem / bytem:  
číslo účtu pro výplaty úrokových výnosů a výplatu jistiny:  
Tel. kontakt:  
e-mail:  

(dále jen „upisovatel“)  

se dohodli na této smlouvě o úpisu dluhopisů.  

I. PŘEDMĚT SMLOUVY  

I.1 Předmětem této smlouvy je závazek emitenta umožnit upisovateli upsat dluhopisy 
„VÝROBA MASOVÝCH KONZERV PRO LIDI A ROZŠÍŘENÍ ZÁSOB PETFOOD ‘‘ o 
jmenovité hodnotě každého dluhopisu 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), ve 
formě na řad, v listinné podobě, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 9,8 % p.a., které vydal 
emitent (dále jen „Dluhopisy“) na straně jedné a závazek upisovatele Dluhopisů řádně a včas 
zaplatit emitentovi částku za úpis Dluhopisů a upsané Dluhopisy převzít na straně druhé.  

II. ÚPIS DLUHOPISŮ  

II.1 Předmět úpisu: 
Název Dluhopisů: „VÝROBA MASOVÝCH KONZERV PRO LIDI A ROZŠÍŘENÍ 
ZÁSOB PETFOOD“ 



 

 

Podoba: listinná 
Forma: na řad 
Jmenovitá hodnota: 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 
Počet kusů:  
Nominální hodnota 1 ks: 50 000 Kč 
Upisovací cena 1 ks:  
Upisovací cena celkem: 
Datum emise: 20. 6. 2021  

2. II.2  Upisovatel se zavazuje zaplatit 100 % částky za úpis Dluhopisů do 7 dnů od 
podpisu této smlouvy. Datem úpisu se rozumí datum připsání finančních prostředků na 
účet emitenta, přičemž toto datum je rozhodné pro počátek úročení takto upsaných 
Dluhopisů. Počátek úročení Dluhopisů však nenastane dříve než v den data emise dle 
emisních podmínek.  

3. II.3  Bez zbytečného odkladu po připsání částky za úpis Dluhopisů na účet emitenta, 
nejdříve však v den emise Dluhopisů, budou Dluhopisy upisovateli zaslány poštou či 
kurýrní službou spolu s prohlášením o osobním ručení jednatele emitenta a dvěma 
kopiemi protokolu o předání dluhopisů. Upisovatel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu zaslat jednu kopii podepsaného protokolu o předání dluhopisů emitentovi na 
adresu určené provozovny. 

4. II.4  Nedojde-li k emisi Dluhopisů, je emitent povinen do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy vrátit upisovateli jím upsanou a splacenou částku za úpis Dluhopisů.  

5. II.5  V případě prodlení se zaplacením částky za úpis Dluhopisů je upisovatel povinen 
zaplatit emitentovi zákonný úrok z prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné 
částky na účet emitenta. Zároveň upisovateli po dobu prodlení se zaplacením částky za 
úpis Dluhopisů nenáleží právo na výplatu výnosu dosud nesplacených Dluhopisů.  

6. II.6  Dluhopisy se stanou vlastnictvím upisovatele okamžikem jejich předání 
upisovateli nebo jejich odesláním upisovateli podle čl. II. 3 této smlouvy.  

III. Závěrečná ustanovení  

1. III.1  Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními 
podmínkami a zákonem  

2. III.2  Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 190/2004 
Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními 
předpisy České republiky.  



 

 

3. III.3  Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, 
datovaných a oběma smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se 
poté stávají nedílnou součástí této smlouvy.  

4. III.4  Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, 
přičemž jedno vyhotovení obdrží emitent a druhé upisovatel.  

5. III.5  Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetli, souhlasí s 
jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své 
vlastnoruční podpisy.  

6. III.6  Upisovatel potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s emisními 
podmínkami Dluhopisů a obdržel jejich kopii, případně převzal jejich elektronickou 
podobu z webových stránek emitenta.  

V Brně, dne  

Za Emitenta: Ing. Martin Ioan Košťál 

  

V , dne  

 

Podpis: 

 

Za Upisovatele:  

 

 

 


