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Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů APP 2016 

1. Smluvní strany 

Společnost:   SUR LIE, a. s. 

IČ:    29263026 

Sídlo:    Kaštanová 539/64, Brno PSČ 620 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6290 

(dále jen „Emitent“ na straně jedné) 

a 

Petr Novák 990919/2222 
  jméno a příjmení / název firmy   rodné číslo / IČ 

Údolní 10, Brno 16111111111 
  trvalé bydliště / sídlo firmy   přihlašovací kód  

+420 111 111 111 novy@seznam.cz 
  kontaktní telefon   kontaktní e-mail 

111111111 111111111/0100 
 číslo OP  číslo běžného účtu 

(dále jen „Upisovatel“ na straně druhé) 

uzavřeli dále uvedeného den tuto Smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů – distančním způsobem: 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je 5 ks Dluhopisů dle Emisních podmínek APP 2016 ze dne 11. 11. 2016 
s níže příkladně specifikovanými náležitostmi: 

Název Dluhopisů Dluhopis APP 2016 

Jmenovitá hodnota 25 000,- Kč 

Datum Emise 1. 12. 2016 

Datum splatnosti 1. 12. 2024 

Podoba Dluhopisů 
Listinná – Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným 
Dluhopisem bez Kupónů 

Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím statutárního orgánu dne 11. 11. 2016. 

Dluhopis uvedený v tomto odstavci bude dále pro účely této Smlouvy označován jen „Dluhopis“. 

2.2. Upisovatel touto Smlouvou upisuje 5 ks Dluhopisů za Emisní kurz 25.000,- Kč za 1 ks a zavazuje se 
Emisní kurz Dluhopisů v celkové hodnotě 125.000,- Kč splatit ve výši a dle podmínek sjednaných 
touto Smlouvou. 
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3. Splacení Emisního kurzu 

3.1. Emisní kurz 125.000,- Kč je splatný bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta vedený 
u Fio bank, a.s., číslo účtu: 42042022/2010. Upisovatel je povinen uvést jako variabilní symbol 
platby přihlašovací kód 161111111111. 

3.2. Za den splacení se považuje den, ke kterému bude celý Emisní kurz upsaných Dluhopisů připsán na 
výše uvedený bankovní účet Emitenta. 

3.3. Upisovatel se zavazuje Emisní kurz upsaných Dluhopisů splatit nejpozději do 18. 11. 2016.  

3.4. Zvýšené poplatky bank spojené s jiným způsobem úhrady než bezhotovostním převodem v rámci 
České republiky, např. platbou ze zahraničí se zavazuje platit Upisovatel. 

4. Dluhopisy 

4.1. Upsané a zaplacené Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným Dluhopisem a zaevidovány v Seznamu 
Vlastníků vedeném Emitentem. Sběrný Dluhopis je listinný Dluhopis, který představuje souhrn 
jednotlivých Dluhopisů dané Emise. Počet upsaných Dluhopisů každého Vlastníka představuje jeho 
podíl na Sběrném Dluhopisu (dále jen „Dluhopis“). 

4.2. Sběrný Dluhopis je společným vlastnictvím Vlastníků podílů na Sběrném Dluhopisu. Na právní 
vztahy mezi Vlastníky podílů na Sběrném Dluhopisu se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku 
o spoluvlastnictví. 

4.3. Vlastník podílu na Sběrném Dluhopisu má veškerá práva, která jsou spojena s Vlastnictvím 
Dluhopisu. 

4.4. Vlastníci podílu Na Sběrném Dluhopisu obdrží Certifikát o vlastněném podílu na Sběrném 
Dluhopisu ve formátu „PDF“ na uvedenou e-mailovou adresu. (dále jen „Certifikát“).  

4.5. Upisovatel uvedl svůj bankovní účet viz záhlaví Smlouvy, na který bude provedena výplata 
úrokových výnosů a splacení Jmenovité hodnoty v souladu s Emisními podmínkami. 

4.6. Výnosové období, za které se počítá výnos je období počínající Datem Emise (včetně) a končící v 
pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující 
období počínající Dnem výplaty výnosů (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty výnosů 
(tento den vyjímaje), až do dne konečné splatnosti Dluhopisů. Pokud je Emisní kurz v rámci lhůty 
pro upisování zaplacen po Datu Emise, první výnosové období, za které se počítá výnos, je pro 
Upisovatele období počínající dnem připsání peněz na účet Emitenta (včetně) a končící prvním 
dnem výplaty výnosů (tento den vyjímaje), dále již v souladu s Emisními podmínkami. 

5. Další ujednání 

5.1. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil s Emisními podmínkami Dluhopisů, které jsou zdarma 
k dispozici ve formě brožury v sídle Emitenta a na internetových stránkách 
www.bezpecnainvestice.cz, a které jsou zaslány Upisovateli e-mailem ve formátu PDF společně 
s touto Smlouvou. 

5.2. V případě, že Upisovatel ve sjednané lhůtě uvedené v článku 3. odst. 3.3 této Smlouvy nesplatí 
Emisní kurz všech upsaných Dluhopisů, pak závazek Upisovatele k úpisu Dluhopisů, jejichž Emisní 
kurz nebyl uhrazen, bez dalšího zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně na prodloužení 
lhůty k úhradě Emisního kurzu Dluhopisů. Upisovatel upsal tolik Dluhopisů jejichž Emisní kurz byl 
ve sjednané lhůtě řádně a včas v plné výši uhrazen. 
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6. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

6.1. Upisovatel ve své objednávce Dluhopisů uděluje Emitentovi souhlas ke zpracování svých osobních 
údajů, které Emitentovi poskytl, tedy dává Emitentovi souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje 
shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, 
používal a likvidoval. Upisovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Emitentovi poskytl, jsou 
pravdivé a přesné. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které Upisovatel Emitentovi 
poskytl, zavazuje se Upisovatel oznámit jejich změnu Emitentovi bez zbytečného odkladu. 

7. Trvání Smlouvy 

7.1. V případě, že Upisovatel nesplatí Emisní kurz upsaných Dluhopisů nebo nesplatí Emisní kurz 
alespoň jednoho Dluhopisu ve lhůtě sjednané v článku 3. odst. 3.3. této Smlouvy, pak tato 
Smlouva bez dalšího zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně na prodloužení lhůty 
k úhradě Emisního kurzu Dluhopisů a strany jsou povinny si bezodkladně vrátit veškerá 
poskytnutá plnění.  

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů je uzavřena distančním způsobem (Smlouva uzavřena 
pomocí komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické 
přítomnosti stran) a po splacením Emisního kurzu nelze od Smlouvy odstoupit. Smlouva je 
uzavřena k datu odeslání objednávky. 

V Brně dne: 11. 11. 2016 

Ing. Petr Prokůpek - předseda představenstva 
Martin Veverka – člen představenstva  
Ing. Žaneta Vilišová – člen představenstva  


