
Smlouva	o	úpisu	dluhopisů	„KERVAL	AUTOMATIC	12/24“	
	
Kerval	automatic	s.r.o.,	IČ:	01976575,	Ovocný	trh	572/11,	Staré	Město,	110	00	Praha	1	
Vedená	u	Městského	soudu	v	Praze,	oddíl	C,	vložka	296683,	
zastoupena	jednatelem	Romanem	Barabašovem,	
Tel.:	+420	601	301	100;	
Email:	info@kerval.io;	
Číslo	účtu	pro	úpis	dluhopisů:	1387537201/2700;	
(dále	jen	„společnost“)	
	
a	
	
Jméno	a	příjmení:	____________________________;	
Číslo	OP:	____________________________;	
Datum	narození:	____________________________;	
Kontaktní	telefon	____________________________;	
Email:	____________________________;	
Číslo	účtu	pro	plnění	z	dluhopisů:	………………………………………………/……………………….	
(dále	jen	„upisovatel“)	

I.	
Předmět	smlouvy	

1. Předmětem	 této	 smlouvy	 je	 závazek	 společnosti	 umožnit	 upisovateli	 upsat	 dluhopisy	
„Dluhopis	KERVAL	AUTOMATIC	12/24“,	o	jmenovité	hodnotě	50.000,-	Kč,	ve	formě	na	jméno,	
v	listinné	podobě,	s	pevným	úrokovým	výnosem	12	%	ročně,	jejichž	emitentem	je	společnost	
(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	
2. Předmět	úpisu:		

	
Název	Dluhopisů:	„Dluhopis	KERVAL	AUTOMATIC	12/24“		
Podoba:	listinná		
Forma:	na	řad		
Jmenovitá	hodnota:	50.000	Kč		
Úrokový	výnos:	12	%	p.	a.		
Počet	kusů:	________________________________		
Číselné	označení	Dluhopisů:	_________________	až	____________________	
Upisovací	cena	1	ks:	50.000	Kč¨	
Upisovací	cena	celkem:	_______________________	Kč	(součin	upisovací	ceny	1	ks	a	počtu	upsaných	
kusů	Dluhopisů;	dále	jen	„Upisovací	cena“)		
Datum	emise:	______________________		

	
3. Upisovatel	se	zavazuje	zaplatit	Upisovací	cenu	za	úpis	všech	Dluhopisů	upisovaných	podle	této	

smlouvy	do	7	dnů	od	uzavření	této	smlouvy,	a	to	bezhotovostním	převodem	na	shora	uvedený	
bankovní	 účet	 Emitenta	 pod	 variabilním	 symbolem.	 Variabilní	 symbol	 je	 rodné	 číslo	 či	
identifikační	číslo	upisovatele.	Zaplacením	Upisovací	ceny	i	datem	úpisu	Dluhopisů	se	rozumí	
datum	připsání	finančních	prostředků	na	účet	Emitenta,	přičemž	toto	datum	je	rozhodné	pro	



počátek	úročení	upsaných	Dluhopisů.	Počátek	úročení	Dluhopisů	však	nenastane	dříve	než	v	
den	data	emise	dle	emisních	podmínek.		

4. Do	15	dnů	ode	dne	připsání	Upisovací	ceny	na	účet	Emitenta,	nejdříve	však	v	den	data	emise	
Dluhopisů,	 budou	 Dluhopisy	 připraveny	 k	 osobnímu	 předání	 Upisovateli	 v	 sídle	 Emitenta,	
nebo	budou	po	vzájemné	domluvě	Upisovateli	zaslány	poštou	či	kurýrní	službou.		

5. Nedojde-li	 k	 emisi	 Dluhopisů,	 je	 Emitent	 povinen	 do	 30	 dnů	 ode	 dne	 podpisu	 této	 smlouvy	
vrátit	Upisovateli	jím	upsanou	a	splacenou	částku	za	úpis	Dluhopisů.		

6. V	 případě	 prodlení	 Upisovatele	 se	 zaplacením	 Upisovací	 ceny	 nebo	 její	 části	 je	 Upisovatel	
povinen	 zaplatit	 Emitentovi	 zákonný	 úrok	 z	 prodlení,	 a	 to	 až	 do	 úplného	 zaplacení	 dlužné	
částky	na	účet	Emitenta.	Zároveň	Upisovateli	po	dobu	prodlení	se	zaplacením	Upisovací	ceny	
nebo	 její	 části	 nenáleží	 právo	 na	 výplatu	 úrokového	 výnosu	 dosud	 nesplacených	Dluhopisů.	
Bude-li	Upisovatel	v	prodlení	se	zaplacením	Upisovací	ceny	nebo	její	části	déle	než	30	dnů	po	
lhůtě	 splatnosti	 dle	 odst.	 2)	 tohoto	 článku	 smlouvy,	 je	 Emitent	 oprávněn	 od	 této	 smlouvy	
odstoupit.		

7. Dluhopisy	 se	 stanou	 vlastnictvím	 Upisovatele	 okamžikem	 jejich	 (i)	 osobního	 předání	
Upisovateli	na	základě	předávacího	protokolu,	nebo	(ii)	okamžikem	jejich	odeslání	Upisovateli,	
podpisu	 příslušného	 předávacího	 protokolu	 ze	 strany	 Upisovatele,	 jeho	 zasláním	 zpět	 na	
adresu	Emitenta	a	obdržení	předávacího	protokolu	Emitentem,	a	to	v	případě,	že	se	na	zaslání	
Dluhopisů	 Upisovateli	 poštou	 nebo	 kurýrní	 službou	 podle	 odst.	 3)	 tohoto	 článku	 smlouvy	
smluvní	strany	dohodly.	

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. Upisovatel	potvrzuje,	že	mu	Emitent	před	podpisem	této	smlouvy	předal	dokument	„POUČENÍ	
SPOTŘEBITELE“	podle	§	1820	a	následujících	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanského	zákoníku“,	
který	jako	Příloha	č.	2	tvoří	nedílnou	součást.	

5. Smlouva	 je	 sepsána	 ve	 dvou	 vyhotoveních,	 které	 mají	 charakter	 originálu,	 přičemž	 jedno	
vyhotovení	obdrží	společnost	a	druhé	upisovatel.	

6. 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.	

7. Upisovatel	 potvrzuje,	 že	 byl	 před	 podpisem	 smlouvy	 seznámen	 s	 Emisními	 podmínkami	
Dluhopisů	a	obdržel	jejich	kopii.	

	

V	Praze	dne	________________________	

	

____________________________	 	 	 	 	 	 ___________________________	
Kerval	automatic	s.r.o.		 	 	 	 	 	 Upisovatel	
Roman	Barabašov	

	 	


