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SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ 

M&T 5,2/2024; ISIN CZ0003523102 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „OZ“), mezi níže uvedenými stranami (dále jen „Smlouva"): 

Společnost 
Material & Technology s.r.o. 
Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, IČO 27504522, Spis.značka C 22855 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Kontakt E-mail info@kliky-mt.cz Bankovní účet 115-9907970217/0100 

Zastoupená Ivo Ulich 

(dále jen „Emitent“) 
a 

Jméno a příjmení 
/ obchodní firma 

[●] 
Trvalé bydliště 
 / sídlo 

[●] 

Datum narození 
/ datum vzniku 

[●] 
Státní občanství 
/ daňový domicil 

[●] 

Rodné číslo / IČO [●] Bankovní účet [●] 

E-mail [●] 
Číslo majetkového 
účtu v CDCP 

[●] 

Telefon [●] Účastník CDCP [●] 

Zastoupená [●] Referenční číslo [●] 

(dále jen „Upisovatel“) 

(Emitent a Upisovatel společně též "Smluvní strany" a jednotlivě též "Smluvní strana"). 

Článek I – Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat dluhopisy specifikované níže a umožnit tak nabytí dluhopisů 
do vlastnictví Upisovatele na straně jedné a závazek Upisovatele řádně a včas splatit emisní kurs upsaných dluhopisů dle emisních podmínek 
a této smlouvy na straně druhé. 

1.2 Předmětem úpisu dle této Smlouvy je následující zastupitelný dluhopis vydávaný Emitentem (dále jen „Dluhopis, v souhrnu též Dluhopisy“): 
 

Název: M&T 5,2/2024 Podoba: zaknihovaná 

ISIN: CZ0003523102 Datum emise: 1. 11. 2019 

Měna: CZK Emisní kurz: 100 % 

Celková jmenovitá hodnota: 100.000.000,- CZK Datum vypořádání: 1. 11. 2019 

Celková emisní cena (dále jen 
"Emisní cena"): 

100.000.000,- CZK Den konečné splatnosti: 1. 11. 2024 

Výnos: pevný 5,20 % p.a.  Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 50.000,- CZK 

Forma: na jméno 
Celkový předpokládaný 
objem emise: 

100.000.000,- CZK 

 
1.3 Dluhopisy se řídí emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) obsaženými v prospektu schváleném Českou národní bankou (dále 

jen „Prospekt“) a českým právním řádem. 
 

Článek II – Úpis Dluhopisů 

2.1 Upisovatel touto Smlouvou upisuje: 
 

Počet kusů 
Dluhopisů 

[●] 
Cena za jeden 
Dluhopis 

50.000 ,- CZK 
Celková částka 
k úpisu 

[●],- CZK 
(slovy: [●] tisíc) 
(dále jen „Emisní cena“) 

  
2.2 Proces platného úpisu Dluhopisů zahrnuje: 
2.2.1 vyplnění online poptávkového formuláře Upisovatelem, včetně všech náležitostí a informací, jejichž poskytnutí je Emitentem vyžadováno 

(dále jen „Objednávka“); 
2.2.2 zaslání potvrzení o přijetí Objednávky Emitentem s návrhem Smlouvy o úpisu Dluhopisů; 
2.2.3 splacení Emisní ceny Upisovatelem. 
2.3 Smlouva o úpisu Dluhopisů je uzavřena okamžikem připsání Emisní ceny na účet Emitenta uvedeném v záhlaví této Smlouvy. K úhradě 

Emisní ceny Dluhopisů budou použity prostředky z bankovního účtu Upisovatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy, přičemž variabilní symbol 
této transakce je shodný s rodným číslem Upisovatele (IČO, pokud je Upisovatelem právnická osoba): 

Bankovní 
účet 

115-9907970217/0100 
Variabilní 
symbol 

[●] 
Doporučené 
datum úhrady 

[●] 

 
2.4 Datem úpisu je datum připsání Emisní ceny na účet Emitenta. Počátek úročení Dluhopisů však nastává nejdříve v den Data emise dle 

Emisních podmínek. 
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Článek III – Vydání Dluhopisů 

3.1 Dluhopisy mohou být vydány (i) jednorázově k Datu emise nebo (ii) kdykoliv po Datu emise do Dne konečné splatnosti Dluhopisů. 
3.2 Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise je ve výši 100 % jmenovité hodnoty. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude vždy stanoven 

na základě aktuálních tržních podmínek a případného alikvotního výnosu. 
3.3 Emitent je povinen vypořádat úpis Dluhopisů ve prospěch majetkového účtu Upisovatele v CDCP uvedeného v záhlaví této Smlouvy 

nejpozději desátý pracovní den následující po Datu emise v případě první fáze nabídky, jinak do 10 pracovních dnů od data emise další 
tranše Dluhopisů. 

3.4 Rozhodný den pro vydání Dluhopisů je vždy poslední den v měsíci. Upisovateli bude Dluhopis připsán, pokud bude Emisní cena připsána 
na bankovní účet Emitenta do rozhodného dne. 

3.5 Za účelem úspěšného úpisu Dluhopisů musí Upisovatel postupovat v souladu s pokyny Emitenta. Zejména, pokud není Upisovatel 
účastníkem Centrálního depozitáře, musí si stanovit jako svého zástupce obchodníka s cennými papíry, který bude účastníkem Centrálního 
depozitáře a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro vypořádání úpisu Dluhopisů. 

Článek IV – Prohlášení Emitenta 

4.1 Emitent ke dni uzavření této Smlouvy prohlašuje, že:  
4.1.1 má způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky v ní stanovené; 
4.1.2 získal veškeré souhlasy požadované obecně závaznými právními předpisy;  
4.1.3 Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovených zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; 
4.1.4 uzavření této Smlouvy a plnění závazků z nich vyplývajících není v rozporu: 
4.1.4.1 s žádným předpisem, kterým je Emitent vázán; 
4.1.4.2 s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Emitent vázán; 
4.1.4.3 se zakladatelskými dokumenty ani interními předpisy Emitenta; 
4.1.4.4 s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Emitenta, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který 

se vztahuje k majetku Emitenta; 
4.1.5 není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu ani známo, že by na jeho majetek byl podán insolvenční návrh; 
4.1.6 je schopen řádně a včas plnit svoje dluhy z Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami. 

Článek V – Prohlášení Upisovatele 

5.1 Upisovatel ke dni uzavření této Smlouvy prohlašuje, že:  
5.1.1 je podle platných právních předpisů řádně oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil tuto Smlouvu; 
5.1.2 je schopen řádně a včas plnit svoje závazky z této Smlouvy; 
5.1.3 se seznámil s Prospektem obsahujícím Emisní podmínky Dluhopisů, včetně rizik spojených s investováním do Dluhopisů, a těmto rizikům 

plně rozumí a bere je na vědomí; 
5.1.4 uzavřel s účastníkem Centrálního depozitáře takovou smlouvu, která mu umožňuje provést vypořádání jím upsaných Dluhopisů, 

a to v souladu s pravidly CDCP a podmínkami této Smlouvy. 

Článek VI – Závěrečná ustanovení 

6.1 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění. 
Emisní podmínky jsou volně k dispozici na https://www.kliky-mt.cz/material-technology/pro-investory/ a v tištěné podobě též v sídle Emitenta. 

6.2 Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, OZ a dalšími 
souvisícími právními předpisy České republiky. 

6.3 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. 

6.4 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají platnost originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel. 
6.5 Tato Smlouva obsahuje všechna ujednání Smluvních stran týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání 

či závazky obou Smluvních stran, ať písemná, ústní či jiná, vztahující se k předmětu této Smlouvy. 
6.6 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost 

či zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné 
či zdánlivé ustanovení platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou 
změnou dotčen. 

6.7 Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li 
z kontextu jejich použití jinak. 

6.8 Upisovatel tímto výslovně uděluje Emitentovi souhlas k tomu, aby Emitent zpracovával jeho osobní údaje, které Emitentovi poskytl, 
a to za účelem plnění práv a povinností z této Smlouvy. 

6.9 Upisovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné, a zavazuje se v případě změny těchto údajů 
informovat Emitenta do 3 dnů ode dne takové změny. 

6.10 Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby případné spory vzniklé z této Smlouvy vyřešily smírnou cestou. Jakýkoli spor vzniklý 
v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek její platnosti) bude řešen věcně a místně příslušným soudem. 

6.11 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, připojuje Emitent níže svůj vlastnoruční podpis a Upisovatel 
vyjadřuje svůj souhlas se Smlouvou a výše uvedenými prohlášeními zaplacením Emisní ceny na účet Emitenta v souladu s Čl. II této Smlouvy. 

 
 

Dne …………………………………………………. Za Material & Technology s.r.o.. 

  

………………………………………………………………………………… 

  Jméno Ivo Ulich 

  Funkce jednatel 

 


