Žádost o splnění pohledávky z dluhopisů ručitelem
Jméno/společnost:
Rodné číslo/IČO:
Bydliště/sídlo:
Zapsaná u:
Zastoupená:
Číslo účtu:
(dále jen „Věřitel“)

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

a
Jméno/společnost:
Rodné číslo/IČO:
Bydliště/sídlo:
Zapsaná u:
Zastoupená:
(dále jen „Ručitel“)

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
I.

1. Společnost [●], IČ: [●], se sídlem [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●], spis. zn. [●]
(dále jen „Emitent“) vydala dluhopisy s názvem [●], datum emise [●], splatné dne [●] (dále jen
„Dluhopisy“). Dluhopisy byly vydány v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen
„Emisní podmínky“)
2. Ručitel učinil dne [●] ručitelské prohlášení, jímž se v souladu s § 2018 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník zavázal uspokojit pohledávky každého vlastníka Dluhopisů z Dluhopisů
za Emitentem na základě jeho písemné žádosti, pokud Emitent nesplnil své závazky vůči
vlastníku Dluhopisů řádně a včas.
3. Závazky se v souladu s ručitelským prohlášením Ručitele rozumí (i) peněžité závazky Emitenta
vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a zahrnující peněžitý závazek zaplatit
jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos, úrok z prodlení, náhrady škody; a (ii) jakékoli
peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo
zrušení Dluhopisů (včetně jakýchkoli závazků vzniklých z bezdůvodného obohacení).
II.
1. Věřitel uzavřel s Emitentem dne [●] smlouvu o úpisu Dluhopisů, na základě které, nabyl
Dluhopisy Emitenta o celkové nominální hodnotě [●] Kč.
2. Emitent nesplnil svoji povinnost dle čl. [●] Emisních podmínek řádně a včas tím, že nevyplatil
Věřiteli:
a. úrokový výnos za období od [●] do [●], ve výši [●],
b. jmenovitou hodnotu Dluhopisů ve výši [●],
c. úrok z prodlení od [●] do [●], ve výši [●].
3. Nesplněním povinnosti Emitenta uvedené v odst. 2 tohoto článku vznikla Věřiteli pohledávka
po splatnosti vůči Emitentovi v celkové výši [●] Kč.
III.
1. Věřitel tímto v souladu s čl. 1 ručitelského prohlášení Ručitele žádá Ručitele o splnění
pohledávky Věřitele za Emitentem v celkové výši [●] Kč.

2. Věřitel žádá Ručitele, aby výše uvedenou pohledávku Věřitele uhradil v souladu s čl. 1.2
ručitelského prohlášení Ručitele do 30 dnů od doručení této žádosti, a to bezhotovostním
převodem na bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví této žádosti.
3. Z důvodu procesní opatrnosti tímto Věřitel upozorňuje Ručitele, že pro uplatnění jeho práv vůči
Ručiteli není v souladu s čl. 1.3 ručitelského prohlášení Ručitele zapotřebí předchozí výzvy
k plnění učiněné Věřitelem vůči Emitentovi.
4. Věřitel tímto upozorňuje Ručitele, že tato žádost je zároveň kvalifikovanou výzvou k plnění dle
občanského soudního řádu, před případným podáním žaloby.

V ……………., dne .................................

...........................................................................
Věřitel

