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SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ 
Obchodní společnost AXIDA s. r. o. jako emitent vydává vlastní dluhopisy pod 
názvem: 
 

„REALITNÍ DLUHOPISY I.“, 
 

a to dle emisních podmínek č. 001/2020, vydaných společností dne 25. 4. 2020. Po 
osobním seznámení se s emisními podmínkami Realitního dluhopisu I. projevil 
Upisovatel zájem o úpis níže označených dluhopisů. Na základně zájmu Upisovatele 
byla mezí níže uvedenými smluvními stranami uzavřena tato smlouva o úpisu 
Dluhopisů (dále jen „Smlouva“), v rámci které se smluvní strany dohodly na úpisu 
sjednaného množství Dluhopisů, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
 

Čl. I. Smluvní strany 
 

1. Emitent dluhopisů 
Název společnosti: AXIDA s. r. o.  
Identifikační číslo: 25502034  
Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno 
vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 28051 
zastoupená jednatelem společnosti: Jiřím Židů  
dále jen „Emitent“; 
 
a 
 
2. Upisovatel dluhopisů 
Jméno, příjmení: 
Rodné číslo: 
Adresa trvalého bydliště: 
Adresa pro doručování: 
Bankovní účet pro výplatu úroků: 
Kontaktní telefon: 
Kontaktní mailová adresa: 
dále jen „Upisovatel“, 
 
dále také společně jako „Smluvní strany“. 
 
 

Čl. II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat ve svůj 
prospěch listinný dluhopis na řad vedený pod názvem REALITNÍ DLUHOPIS I.“ 
vydaný společnosti AXIDA s.r.o. jako Emitentem a současně závazek Upisovatele 
řádně, včas a v plné výši uhradit Emitentovi Emisní kurz všech upsaných Dluhopisů 
na speciální dluhopisový účet uvedený v této smlouvě, společně s povinností 
Upisovatele převzít sjednaným způsobem upsané Dluhopisy v jejich listinné podobě 
od Emitenta, dále jen jako „Dluhopisy.“ 
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Čl.III. Úpis dluhopisů 

Upisovatel na základě této smlouvy upisuje a kupuje od Emitenta Dluhopisy vydané 
Emitentem a označené jako: 
  

1. Název dluhopisu „REALITNÍ DLUHOPIS I.“ 
 
2. Podoba dluhopisu: listinný cenný papír; 

 
3. Forma dluhopisu: cenný papír na řad; 

 
4. Datum emise dluhopisů: 1. 5. 2020; 

 
5. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun 

českých); 
 

6. Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven jmenovité hodnotě dluhopisu; 
 

7. Úrokový výnos dluhopisu: 7 % p. a. z jmenovité hodnoty dluhopisu; 
 

8. Čísla upsaných dluhopisů: …………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
 

9. Splatnost dluhopisu: 30. 4. 2023.  
 
10. Emitent se touto smlouvou zavazuje umožnit Upisovateli upsání Dluhopisů a po 

jejich úplném zaplacení převzetí do vlastnictví Upisovatele. Upisovatel se touto 
smlouvou zavazuje zaplatit Emitentovi emisní kurz všech upsaných Dluhopisů 
uvedený v této smlouvě, který je součtem emisních kurzů všech upsaných 
Dluhopisů dle této Smlouvy (dále jen „Emisní kurz“). 

 
 

Čl. IV. Cena za upsané dluhopisy 
1. Upisovatel touto smlouvou upisuje Dluhopisy za Emisní kurz v celkové výši 

.............................,- Kč 
 

2. Upisovatel se zavazuje uhradit celkovou částku představující Emisní kurz všech 
upsaných Dluhopisů Emitentovi nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode 
dne podpisu smlouvy Emitentem. Úhrada je možná v hotovosti do výše 
povolené zákonem nebo převodem na speciální dluhopisový účet Emitenta. 
Číslo účtu: 6000902036/5500 vedený u Raiffeisen bank a.s. Při úhradě 
Emisního kurzu uvede Upisovatel jako variabilní symbol své rodné číslo nebo 
identifikační číslo firmy, který/á Dluhopisy nabývá. Za den úhrady se pro tento 
případ považuje den, kdy Emitent převzal platbu Emisního kurzu v hotovosti od 
Upisovatele (nebo osoby pověřené Upisovatelem k předání platby na základě 
plné moci s ověřeným podpisem Upisovatele či osoby pověřené jednat za firmu) 
nebo za den, kdy byla platba Emisního kurzu připsána na výše uvedený 
speciální dluhopisový účet Emitenta. 
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3. Upsané Dluhopisy předá Emitent Upisovateli bezprostředně po podpisu této 
smlouvy za předpokladu, že Upisovatel uhradí Emisní kurz v celkové výši, jak 
je uvedeno v čl. IV odst.1. 

 
4. V případě, že Nabyvatel bude hradit Emisní kurz bankovním převodem předá 

Emitent Upisovateli upsané Dluhopisy po připsání Emisního kurzu na účet 
Emitenta, a to při osobní schůzce na základě protokolu o předání Dluhopisů. 
V případě, že nebude možné osobní předání Dluhopisů zašle Emitent 
Upisovateli upsané dluhopisy na jeho adresu pro doručení uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od data, kdy bude Emisní kurz připsán 
na speciální dluhopisový účet Emitenta uvedený v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 
V případě, že budou Dluhopisy zaslány Upisovateli doporučeným dopisem 
nahrazuje vrácená doručenka se jménem Upisovatele předání Dluhopisů 
Emitentem Upisovateli a jejich převzetí Upisovatelem. 

 
5. V případě, že si zásilku Upisovatel nevyzvedne v úložní době uschová Emitent 

nevyzvednuté Dluhopisy a vyzve Upisovatele, aby si Dluhopisy v předem 
dohodnuté době osobně vyzvedl proti podpisu v sídle Emitenta. 

 
6. Upisovatel bere na vědomí, že výplata úroků je vázána na skutečnost, že 

uhrazené dluhopisy jsou v držení Upisovatele. V případě, že si Upisovatel 
Dluhopisy nevyzvedne bude výplata úroků pozastavená až do doby, než si 
Upisovatel Dluhopisy převezme u Emitenta. Upisovatel může k vyzvednutí 
Dluhopisů pověřit třetí osobou na základě plné moci s ověřeným podpisem 
Upisovatele. V případě úmrtí Upisovatele budou úroky vyplaceny po skončení 
dědického řízení dědicům v poměru, v jakém bude rozhodnuto o převzetí 
majetku Upisovatele. 

 
7. V případě, že bude uhrazena jen část Emisního kurzu vydá Emitent Upisovateli 

takový počet Dluhopisů jejíž Emisních kurzů bude zcela splacen. Případný 
přeplatek si Eminent ponechá ve svém držení a současně vyzve Upisovatele, 
aby Emisní kurzy zbývajících objednaných Dluhopisů doplatil výše uvedeným 
způsobem v náhradní lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní. Pokud Upisovatel 
chybějící část Emisních kurzů nedoplatí v náhradní lhůtě v plné výši je Emitent 
oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to do části týkající se nesplacených 
Emisních kurzů u Dluhopisů, které Upisovatel upsal, ale u kterých neuhradil 
jejich jmenovitou hodnotu Přeplatek Emisního kurzu zašle Emitent Upisovateli 
do 10 pracovních dnů od data vrácení doručenky doporučeného dopisu na 
základě kterého částečně odstoupí od této smlouvy.  

 
 

Čl. V. Ostatní ujednání 
1. Pokud Upisoval neobdrží Dluhopisy ve sjednané době je oprávněně od této 

smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy zašle doporučeným dopisem na 
adresu sídla Emitenta. Pokud Emitent obdrží odstoupení od smlouvy ze strany 
Upisovatele, jehož důvodem bude skutečnost, že Upisovatel nedostal od 
Emitenta upsané Dluhopisy ve sjednané době je Emitent povinen v termínu 
nejpozději do 10 pracovních dní odeslat na účet Upisovatele Emisní kurz, který 
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od něj přijal. V případě, že se tak nestane zavazuje se Emitent uhradit 
Upisovateli smluvní pokutu ve výši zákonného úroku z prodlení v jeho aktuální 
výši. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy je souhlas Upisovatele se zpracováním jeho 

osobních údajů Emitentem nebo jím pověřené osoby a protokol o předání 
Dluhopisů nebo doručenka potvrzujíce převzetí Dluhopisů. 

 
4/5 

Čl. VI. Závěrečná prohlášení 
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí obsahem této 

smlouvy, emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech a občanským 
zákoníkem. V případě sporu je příslušným soudem soud v místě sídla Emitenta. 

 
2. Upisovatel prohlašuje, že se s obsahem této smlouvy, emisními podmínkami a 

ostatními dokumenty souvisejícími s upsáním Dluhopisů seznámil před jejich 
podpisem. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že v době podpisu Smlouvy jsou plně svéprávní, 

neužily léky nebo jiné návykové látky, které by jakýmkoliv způsobem mohly 
snížit nebo omezit jejich schopnost posoudit obsah Smlouvy ani jejich zdravotní 
či duševní stav není takový, že by mohl přivodit sníženou schopnost vnímání 
při sjednávání podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byly 
sepsány na základě pravdivých informací a údajů podle jejich, svobodné a 
vážné vůle, nebyly sepsány v tísni, v rozrušení, ani za jinak nevýhodných nebo 
jednostranných podmínek. Upisovatel dále prohlašuje, že mu byly sděleny a 
vysvětleny před podpisem této všechny podstatné skutečnosti, které měly vliv 
na jeho rozhodnutí tuto smlouvu uzavřít a nežádá další doplňující informace. 
Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy níže na této 
smlouvě. 

 
V Brně dne………. 202…   V…………………… dne………..202.. 
 
 
 
………………………….     …………………………………. 
Jiří Židů                                  doplnit jméno a příjmení 
Jednatel společnosti AXIDA s. r. o.      Upisovatel 
Emitent 
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