
 

Smlouva o úpisu dluhopisů 
I. Smluvní strany  
 
Firma: FUEL INVEST, SE  
Sídlo:  Vrážská 1562/24a, Radotín, 153 00 Praha 5 
IČ: 242 32 084 
Právní forma: Evropská společnost 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 800 

jednající: Romanem Neumannem, předsedou představenstva  
(dále jen „emitent“)  
 
a  
 
Firma/jméno:  
Sídlo/bytem:  
IČ/R.Č.:  
č. bankovního účtu: …………………., vedený u …………………................ 
jednající: ……………………………………., funkce: ………………….………. 
kontaktní tel. a email: …………………………      ……………………………… 
(dále jen „upisovatel“)  
 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek emitenta umožnit upisovateli upsat Dluhopisy název 
emise „FUEL INVEST 9/,00/26“, jejichž vydavatelem je emitent, (dále jen „Dluhopisy“) na 
straně jedné a závazek upisovatele Dluhopisy řádně uhradit a převzít na straně druhé.  
 

III. Úpis Dluhopisů 
1. Předmět úpisu:  
Cenný papír: Dluhopis FUEL INVEST 9/,00/26 
ISIN: CZ0003533937 
Podoba: listinná  
Forma: na řad  
Nominální hodnota: 20 000,- Kč  
Počet kusů: ……….. 
Upisovací cena 1 ks: 20 000,- Kč  
Upisovací cena celkem: ……….,- Kč  
Datum emise: 1. 9. 2021 
Splatnost emise: 1. 9. 2026  
 
2. Upisovatel se zavazuje splatit emitentovi částku za úpis Dluhopisů v celkové výši 
………….. nejpozději do tří dnů od podpisu této smlouvy na bankovní účet emitenta vedený 
u Fio banka a.s.,  č. účtu: 230 145 2448/2010, VS: rodné číslo  
 
Upisovatel je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol své rodné číslo (v případě 
fyzických osob), nebo IČ (v případě právnických osob či fyzických osob podnikatelů).  
 
3. Dluhopisy budou emitentem upisovateli předány bez zbytečné prodlevy od splacení 
upisovací ceny všech upsaných Dluhopisů.  
 
4. S Dluhopisy je spojeno právo na výplatu výnosu tak, jak je uvedeno v emisních 
podmínkách. Neobdrží-li Emitent písemný pokyn s ověřeným podpisem určující jinak, budou 
veškeré platby prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele prováděny na účet 
Upisovatele uvedený u jména Upisovatele v záhlaví této smlouvy.  



 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Upisovatel prohlašuje, že částka peněžních prostředků splacená za úpis Dluhopisů 
nepocházejí z trestné činnosti. Upisovatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s těmito 
peněžními prostředky s tím, že k takovým úkonům není třeba dalšího souhlasu nebo 
schválení. Upisovatel dále podpisem Smlouvy potvrzuje, že je skutečným vlastníkem 
peněžních prostředků, a úroků, které budou evidovány, jakož i uvolněných peněžních 
prostředků v souvislosti s ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy a nejedná ani jako 
zástupce či zprostředkovatel za třetí osobu.  
 
2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami 
Dluhopisů a zákonem o dluhopisech a občanským zákoníkem. Upisovatel prohlašuje, že při 
podpisu smlouvy obdržel emisní podmínky Dluhopisů a že se s nimi seznámil a porozuměl 
všem jejich ustanovením.  
 
3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník a dalšími souvisícími právními předpisy České republiky.  
 
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a 
oběma smluvními stranami podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí 
této smlouvy.  
 
5. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti 
vyplývající z upsání Dluhopisu a z vlastnictví Dluhopisu. Upisovatel výslovně prohlašuje, že 
si je vědom všech rizik spojených s upsáním Dluhopisu a s vlastnictvím Dluhopisu.  
 
6. Upisovatel prohlašuje, že účet uvedený u jeho jména/firmy v záhlaví této smlouvy je 
účtem, na který mají být emitentem zasílány výnosy z Dluhopisu a na který má být uhrazena 
jistina Dluhopisu.  
 
7. Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s úpisem Dluhopisů a 
zákonem o Dluhopisech Emitent shromažďuje a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu 
potřebném pro uplatňování práv a povinností vyplývajících z upsaných Dluhopisů a zákona o 
dluhopisech, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů 
vyplývajících z Dluhopisů. Upisovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Emitenta. 
 
8. Emitent prohlašuje, že je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z dluhopisů v souladu 
s emisními podmínkami. Emitent prohlašuje, že dluhopisy splňují veškeré náležitosti 
dluhopisů stanovených zákonem o dluhopisech. 
 
9. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží emitent, druhé upisovatel.  
 
10. 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.  
 
V Praze, dne …………...2021                      V Praze, dne ……………. 2021 
 
 
 
 
 
…………………………………. .    .............…………………………...  
Emitent        Upisovatel 


