Smlouva o úpisu dluhopisů „Dluhopisy Dvořák 2017“
Jaroslav Dvořák, sídlem Velké Meziříčí, Vídeň 100, PSČ 594 01, IČ: 88261182,
Tel.: +420 226 289 868; Email: dvorak@dluhopisy.cz; Číslo účtu pro úpis dluhopisů: 1611572010/3030 vedený
u Air Bank a.s.
(dále jen „emitent“)
a
jméno …, adresa …, PSČ …, číslo OP: …, dat. nar. …;
Tel.: +420 …; Email: …@..., číslo účtu pro plnění z dluhopisů: …
(dále jen „upisovatel“)
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek emitenta umožnit upisovateli upsat dluhopisy „Dluhopisy Dvořák 2017“,
o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, ve formě na jméno, v listinné podobě, s pevným úrokovým výnosem 9 % ročně,
jejichž emitentem je Jaroslav Dvořák (dále jen „Dluhopisy“) na straně jedné a závazek upisovatele Dluhopisů řádně
a včas splatit emisní kurs upsaných dluhopisů dle Emisních podmínek a této smlouvy na straně druhé.
II.
Úpis Dluhopisů
Počet upsaných Dluhopisů: = … ks, tedy částka k úpisu (emisní kurs včetně alikvotního úrokového výnosu) =… Kč
(slovy: … tisíc korun českých).
Datum úpisu: datum připsání finančních prostředků na účet emitenta. Počátek úročení Dluhopisů však nastává
nejdříve v den data emise dle Emisních podmínek. Upisovatel se zavazuje splatit částku k úpisu Dluhopisů do 5 (pěti)
pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Neprodleně po připsání částky k úpisu na účet emitenta, nejdříve však v
den emise Dluhopisů, budou Dluhopisy připraveny k předání upisovateli v sídle emitenta, nebo zaslány
prostřednictvím České pošty s.p. Dluhopisy upsané Upisovatelem mohou být nahrazeny a reprezentovány
hromadnou listinou.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.
2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem o dluhopisech, občanským zákoníkem a
dalšími souvisícími právními předpisy České republiky.
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami
vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží
emitent a druhé upisovatel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, 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. 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.
Ve Velkém Meziříčí dne … 2017
……………………………
Emitent
Jaroslav Dvořák

........…………………………...
Upisovatel
………….

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
jméno …, adresa …, PSČ …, číslo OP: …, dat. nar. …;
Tel.: +420 …; Email: …@..., číslo účtu pro plnění z dluhopisů: …
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve fotokopii mého
občanského průkazu a v tomto formuláři - jméno, příjmení, telefon, adresa, elektronická adresa, datum narození,
správcem Jaroslav Dvořák, sídlem Velké Meziříčí, Vídeň 100, PSČ 594 01, IČ: 88261182 (případně jeho
zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po
celou dobu ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce tímto informuje subjekt (tj. fyzickou osobu, k níž
se osobní údaje vztahují) údajů a podává mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů
správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně
odvolat na adrese správce, a dále má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně
odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních
údajů a požadovat odpovídající nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání správce, odstranění
vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení
peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje
uvedené v této smlouvě shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu
údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje
vztahují) přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem
nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro
vnitřní potřebu správce.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby,
které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti
zneužití a jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu správce, nebudou tedy předávány třetím osobám.
V … 2017
………………………………….

