EMISNÍ PODMÍNKY
DLUHOPISŮ
Podmínky cenných papírů

Dluhopisy popsané níže v těchto emisních podmínkách („Dluhopisy“) jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o dluhopisech“), společností IVORY Energy, a.s., IČ 24200379, se sídlem
U Slovanky 1388/5, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B
17800 („Emitent“). Práva a povinnosti Emitenta a osob, které nabyla platně vlastnické právo k některému
z Dluhopisů a jako vlastník takového Dluhopisu je uvedena v seznamu vlastníků dluhopisů („Vlastník dluhopisu“), jakož
i informace o emisi Dluhopisů jsou obsaženy níže v těchto emisních podmínkách Dluhopisů („Emisní podmínky“). Vydání
a nabízení Dluhopisů bylo schváleno jediným členem představenstva společnosti dne 20.12.2019.
Činnosti týkající se vydávání Dluhopisů, vedení seznamu vlastníků dluhopisů dle § 4 Zákona o dluhopisech („Seznam vlastníků
dluhopisů“), splacení Dluhopisů a výnosů z nich a případných dalších činností spojených s emisí Dluhopisů dle těchto Emisních
podmínek („Emise“) zajišťuje Emitent sám.

1.

FORMA, DRUH, JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISŮ A JEJICH OZNAČENÍ

Dluhopisy jsou (listinné) cenné papíry ve formě na řad budou vydávány Emitentem jakožto soukromou osobou dle českého
právního řádu. Dluhopisy budou v rámci emise vydávány pod názvem „Dluhopis IVORY Energy 6,00/2023“.
Dluhopisy jsou cennými papíry dle českého práva, zejména dle Zákona o dluhopisech.
Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu bude 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Dluhopisy upsané jedním
upisovatelem mohou být nahrazeny (listinným) hromadným dluhopisem. Podrobněji k tomu viz článek 10 těchto Emisních
podmínek.
Jednotlivé Dluhopisy budou označeny nepřerušovanou číselnou řadou od 000 001 do 100 000. V případě vydání Dluhopisů ve
větší celkové jmenovité hodnotě dle článku 3 těchto Emisních podmínek bude v tomto formátu číselné řady pokračováno.
Hromadné dluhopisy nahrazující Dluhopisy budou označeny nepřerušovanou číselnou řadou od čísla 1.
ISIN Dluhopisů je CZ0003524159.

2.

EMISNÍ KURZ DLUHOPISŮ, DATUM JEJICH SPLACENÍ A STANOVENÍ VÝNOSU

Emisní kurz Dluhopisu se do 1.2.2020 („Datum emise“) rovná 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po Datu emise se emisní
kurz rovná součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvotního výnosu Dluhopisu ke dni úpisu Dluhopisu.
Výnos Dluhopisů je stanoven pevnou úrokovou sazbou ve výši 6 % (slovy: šest procent) ročně. Další informace o výnosu
Dluhopisů a jeho výpočtu jsou obsaženy v článku 12 až 14 těchto Emisních podmínek („Výnos“).
Datem splatnosti Dluhopisů je splatný ke dni 1.2.2023 („Datum splatnosti“).
Splatnost Výnosů z Dluhopisů je průběžná vždy k 1.2. každého kalendářního roku. Poslední část Výnosu obdrží Vlastník
dluhopisu společně se splacením Dluhopisu.
Splacení dlužné částky (splacení Dluhopisu) a vyplacení Výnosu bude prováděno bezhotovostním převodem na bankovní účet
Vlastníka dluhopisu, který bude zapsán v Seznamu vlastníků dluhopisu.

3.

DALŠÍ POPIS DLUHOPISŮ A EMISE

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů činí 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).
Emitent je oprávněn v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) zákona o dluhopisech vydat Dluhopisy v menší celkové
jmenovité hodnotě emise Dluhopisů, než činí předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, jestliže se do konce
příslušné lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise Dluhopisů či některé z
jejich tranší.
Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy ve větší než celkové jmenovité hodnotě Emise Dluhopisů, než byla předpokládaná
celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) Zákona o dluhopisech s tím,
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že rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů může činit až dalších 50 000 000 Kč (slovy: padesát milionů
korun českých) nad rámec předpokládané celkové jmenovité hodnoty Emise.
Datem Emise Dluhopisů je 1.2.2020.
Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i po uplynutí lhůty pro upisování stanovené Emitentem určené k úpisu Dluhopisů, která
běží od 0:00 hodin dne 27.1.2020 a končí dne 1.12.2020 včetně („Lhůta pro upisování“), a to v souladu s ustanovením § 7
odst. 1 písm. c) Zákona o dluhopisech. V případě, že Emitent rozhodne o vydání Dluhopisů ve větším objemu i po uplynutí
Lhůty pro upisování, určí dodatečnou lhůtu pro upisování Dluhopisů („Dodatečná lhůta pro upisování“) a tuto zveřejní na
internetových stránkách Emitenta, které jsou součástí domény www.ivoryenergy.cz („Internetové stránky“). Takto stanovená
lhůta musí skončit nejpozději v den, který je rozhodný pro splacení Dluhopisů a jejich výnosů.
Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování nebo případné Dodatečné lhůty pro upisování oznámí Emitent
Vlastníkům dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných
Dluhopisů tvořících Emisi, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší nebo
vyšší než celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise.
S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva ani žádné zvláštní právo ve smyslu ustanovení § 6 odst.
1 písm. b) Zákona o dluhopisech.
Emitent rozhodl podle § 18 Zákona o dluhopisech, že právo na výnos Dluhopisu nelze od Dluhopisu oddělit.
Emitent je v souladu s ustanovením § 15a odst. 1 zákona o dluhopisech oprávněn nabývat Dluhopisy do svého majetku
a Dluhopisy nabyté takto Emitentem před datem splatnosti Dluhopisů nezanikají, ledaže Emitent rozhodne jinak.

4.

LHŮTA PRO ÚPIS DLUHOPISŮ, ZPŮSOB UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy mohou být vydány v tranších kdykoli po Datu emise v průběhu příslušné Lhůty pro upisování, která začne běžet
ode dne 27.1.2020 a skončí dne 1.12.2020. Emitent dále zveřejní na Internetových stránkách oznámení o vydání další tranše
Dluhopisů, ve které bude stanoven vždy objem příslušné tranše. První tranše Dluhopisů, která je nabízena od prvního dne
Lhůty pro upisování čítá Dluhopisy v souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 50 000 000 Kč.
Bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušné Lhůty pro upisování nebo případně stanovené Dodatečné lhůty pro upisování
Dluhopisů, oznámí Emitent celkovou jmenovitou hodnotu všech upsaných Dluhopisů. Tuto skutečnost Emitent uveřejní
stejným způsobem, jako tyto Emisní podmínky, tj. na Internetových stránkách Emitenta.
Upisování Dluhopisů bude probíhat na adrese sídla Emitenta, a to v kterýkoli Pracovní den spadající do příslušné Lhůty pro
upisování Dluhopisů či Dodatečné lhůty pro upisování Dluhopisů vždy v době od 09:00 do 17:00 hodin, pokud se Emitent
s upisovatelem v konkrétním případě nedohodnou jinak.
Upisování Dluhopisů se děje uzavřením smlouvy o koupi a úpisu Dluhopisů mezi zájemcem o Dluhopis a Emitentem.
Upisovatel je v souladu se smlouvou o úpisu Dluhopisů oprávněn požádat Emitenta o vydání upsaných Dluhopisů, tj. zejména
po zaplacení emisního kurzu veškerých upsaných Dluhopisů. Emitent vydá Dluhopisy k Datu emise, případně pokud bude
Dluhopis upsán po tomto datu, ve lhůtě určené smlouvou o úpisu.

5.

EMISNÍ KURZ DLUHOPISU A JEHO ÚHRADA

Emisní kurz Dluhopisu se do Data emise rovná 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu. Po Datu emise se emisní kurz Dluhopisu
rovná součtu 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a odpovídajícího alikvotního výnosu Dluhopisu ke dni úpisu Dluhopisu.
Úhrada emisního kurzu upsaných Dluhopisů proběhne převodem na bankovní účet Emitenta uvedený ve smlouvě o úpisu
Dluhopisu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dní od dne podpisu smlouvy o úpisu Dluhopisu, pokud nebude ve smlouvě
o úpisu sjednáno jinak. Započítání pohledávky upisovatele za Emitentem oproti splacení emisního kurzu upsaných Dluhopisů
přitom není přípustné bez předchozího a výslovného souhlasu Emitenta.
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6.

PŘEDÁNÍ UPSANÝCH DLUHOPISŮ

Dluhopis bude Emitentem předán upisovateli osobně na adrese sídla Emitenta nebo jiným způsobem dohodnutým mezi
Emitentem a upisovatelem ve lhůtě smluvené ve smlouvě o úpisu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů poté, co upisovatel složí
celý emisní kurz jím zakoupených (upsaných) Dluhopisů. V případě, že upisovatel upíše více Dluhopisů, bude mu namísto jím
upsaných Dluhopisů předán hromadný dluhopis, který bude jím upsané Dluhopisy nahrazovat.

7.

VLASTNÍCI DLUHOPISŮ

Vlastníkem dluhopisu je osoba, která nabyla platně vlastnické právo k Dluhopisu a jako vlastník takového Dluhopisu je
uvedena v Seznamu vlastníků dluhopisů vedeným Emitentem. Práva spojená s Dluhopisem je oprávněna vykonávat pouze
tato osoba zapsaná v Seznamu vlastníků dluhopisů.

8.

PŘEVODITELNOST DLUHOPISŮ

Převoditelnost Dluhopisů není ze strany Emitenta nijak omezena.

9.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DLUHOPISŮM

Dluhopisy jsou převoditelné v souladu s právními předpisy, kterými jsou konkrétní subjekty v době uzavření příslušného
právního jednání vázáni.
Převodce a nabyvatel Dluhopisu jsou povinni oznámit Emitentovi změnu vlastnického práva k Dluhopisu oznámením, jehož
obsahem musí být:
a) identifikace převodce i nabyvatele Dluhopisu, nejméně v rozsahu jména, příjmení, data narození, trvalého bydliště
u fyzické osoby nebo obchodní firmy či jiného názvu, identifikačního čísla osoby či jiného registračního čísla
přidělovaného orgánem veřejné moci a zapsaného sídlo u právnických osob či právních uskupení bez právní subjektivity,
mají-li povinnost takové sídlo ustanovit, a vždy též kontaktní e-mailovou adresu,
b) identifikaci bankovního účtu nabyvatele Dluhopisu (jeho číslo), včetně IBAN kódu v případě zahraničních bankovních
účtů,
c) číselné označení převáděných Dluhopisů či hromadného dluhopisu, které přecházející Dluhopisy nahrazuje,
d) souhlasné prohlášení převodce a nabyvatele Dluhopisu, že jsou splněny veškeré zákonné a smluvní podmínky účinnosti
a platnosti převodu vlastnického práva, zejména že Dluhopis obsahuje nepřetržitou řadu rubopisů a došlo k předání
Dluhopisu.
Oznámení o převodu vlastnického práva k Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřenými podpisy převodce i nabyvatele
Dluhopisu. Vůči Emitentovi je převod vlastnického práva k Dluhopisu účinný až doručením oznámení o převodu vlastnického
práva k Dluhopisu vyhovujícím pravidlům obsaženým v tomto článku Emisních podmínek. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči
Emitentovi se vyžaduje předložení dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je
Vlastníkem dluhopisu.
Jakákoli změna v Seznamu vlastníků dluhopisů se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušeného dne, tj. nelze
provést změnu v seznamu Vlastníků dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.
Emitent je povinen nabyvatele i převodce informovat o provedení změny Vlastníka dluhopisu nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení oznámení o převodu splňující náležitosti dle tohoto článku Emisních podmínek. Pokud oznámení
o převodu vlastnického práva k Dluhopisu nebude splňovat předepsaný obsah dle tohoto článku Emisních podmínek, oznámí
Emitent tuto skutečnost označenému nabyvateli a převodci Dluhopisu ve stejné lhůtě.
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10. HROMADNÝ DLUHOPIS
Emitent je oprávněn Dluhopisy upsané jednou osobou (a to i pouze Dluhopisy upsané jednou osobou v rámci jedné tranše)
nahradit (listinným) hromadným dluhopisem. V případě, že bude hromadný dluhopis vydáván Vlastníkovi dluhopisů, který již
má Dluhopisy či více hromadných dluhopisů ve své dispozici, bude hromadný dluhopis vydán v sídle Emitenta nebo na jiném
jím určeném místě, které bude stanoveno v hlavním městě Praha, jinak vždy oproti předání veškerých Dluhopisů (popř.
hromadných dluhopisů), které nově vydávaný hromadný dluhopis nahrazuje.
Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat Emitenta o výměnu hromadného dluhopisu dle tohoto článku za jednotlivé Dluhopisy,
které takový hromadný cenný papír nahrazuje pouze v případě sjednané právní dispozice s částí jím vlastněných Dluhopisů,
přičemž Emitent je povinen této žádosti vyhovět a jednotlivé Dluhopisy žadateli předat nejdéle do 30 dnů ode dne doručení
žádosti osoby zapsané v Seznamu vlastníků dluhopisů. Žádost o výměnu hromadného dluhopisu musí být písemná a podpis
na ní musí být úředně ověřen. Dluhopisy nahrazované hromadným dluhopisem budou Vlastníkovi dluhopisu vydány v sídle
Emitenta nebo na jiném jím určeném místě, které bude v hlavním městě Praha, vždy oproti předání hromadného dluhopisu,
který vyměňované Dluhopisy nahrazuje.

11. MOŽNÝ ODKUP DLUHOPISŮ EMITENTEM
Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv nabývat do svého vlastnictví, a to jakýmkoli způsobem a za jakoukoli cenu.
Dluhopisy nabyté Emitentem zanikají pouze tehdy, pokud tak Emitent sám rozhodne. Emitent je rovněž oprávněn držet
Dluhopisy ve svém majetku či je znovu prodat dle svého uvážení. Nerozhodne-li Emitent o dřívějším zániku jím vlastněných
Dluhopisů podle první věty tohoto odstavce, zanikají práva a povinnosti z Dluhopisu vlastněného Emitentem ke dni splatnosti
takových Dluhopisů.

12. VÝPOČET VÝNOSU DLUHOPISŮ, ÚROKOVÁ KONVENCE
Roční částka výnosu Dluhopisu se vypočte tak, že jmenovitá hodnota Dluhopisu se vynásobí pevnou roční úrokovou sazbou
Dluhopisu ve výši 6 %.
První výnosové období Dluhopisů upsaných Vlastníkem Dluhopisu počíná běžet Datem emise a končí 31.1. kalendářního roku
následujícího po tom, ve kterém byly příslušné Dluhopisy vydány, a další výnosová období trvají vždy od 1.2. do 31.1.
následujícího roku („Výnosové období“). Poslední Výnosové období končí dnem, na které spadá den splacení příslušných
Dluhopisů, s nimiž je Výnos spojen.
V případě předčasného splacení dle článku 15 těchto Emisních podmínek končí výnosové období Emitentem určeným dnem
splatnosti výnosu Dluhopisu včetně.
Výnos příslušející k Dluhopisům bude vypočten na základě úrokové konvence 30E/360, to znamená, že se jmenovitá hodnota
Dluhopisu bude úročit na základě předpokladu, že kalendářní rok obsahuje vždy 360 dní a skládá se z 12 měsíců vždy o 30
dnech, po které se Dluhopis úročí. Částka úrokového výnosu jednoho Dluhopisu za jakékoli období kratší jednoho běžného
roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby a podíl počtu dní
v období, za nějž je úrok stanovován, a čísla 360.
Ve vztahu ke každému jednotlivému Dluhopisu bude částka Výnosu pro jakékoli Výnosové období zaokrouhlena na základě
matematických pravidel na dvě desetinná místa.

13. SPLACENÍ DLUHOPISŮ
Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem dle článku 15 těchto Emisních podmínek nebo k odkoupení
všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude celá jmenovitá hodnota každého Dluhopisu Emitentem splacena k 1.2.2023,
a to osobám zapsaným v Seznamu vlastníků dluhopisů k datu předcházejícímu den splatnosti Dluhopisů o 30 kalendářních dní
(„Rozhodný den pro výplatu“) v případě, že ke dni splatnosti taková osoba zároveň Emitentovi předloží Dluhopis
s nepřetržitou řadou rubopisů znějících na jeho jméno, popř. dalších právních listin osvědčujících platné a účinné nabytí
Dluhopisu do vlastnictví Vlastníka dluhopisu.
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14. SPLACENÍ VÝNOSŮ Z DLUHOPISŮ
Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem dle článku 15 těchto Emisních podmínek nebo k odkoupení
všech Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, budou výnosy za konkrétní Výnosové období splatné ke dni 1.2. bezprostředně
následujícího po skončení příslušného Výnosového období. Poslední část Výnosu Dluhopisů bude splacena společně se
splacením Dluhopisu. Výnosy budou vypláceny osobám zapsaným v Seznamu vlastníků dluhopisů k datu předcházejícímu den
splatnosti každé části výnosu o 30 kalendářních dní.

15. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA
Emitent je oprávněn kdykoli splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně poměrného výnosu Dluhopisů, přičemž své
rozhodnutí o předčasném splacení a den předčasného splacení Dluhopisů Emitent uvede v oznámení, které společně se
zveřejněním takové informace na Internetových stránkách odešle osobám zapsaným do Seznamu vlastníků dluhopisů
nejméně jeden měsíc před stanoveným dnem předčasného splacení Dluhopisů. Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti
Dluhopisů je neodvolatelné.
Bude-li rozhodnuto o předčasné splatnosti Dluhopisů, bude společně se jmenovitou hodnotou Dluhopisů splacen i dosud
nevyplacený výnos z Dluhopisů narostlý ke stanovenému dni předčasné splatnosti Dluhopisů.
Pokud Emitent využije svého práva splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně jejich poměrného výnosu před datem
splatnosti Dluhopisů, platí pro něj povinnost zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

16. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ Z ROZHODNUTÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
Vlastníci Dluhopisů nejsou oprávněni žádat předčasné splacení Dluhopisu. Tím není dotčeno právo Oprávněného vlastníka
dluhopisu žádat předčasné splacení dle ustanovení § 23 odst. 4 Zákona o dluhopisech, tj. v případech, kdy schůze Vlastníků
dluhopisů dle ustanovení § 21 a násl. Zákona o dluhopisech („Schůze“) souhlasila se změnami zásadní povahy, a Oprávněný
vlastník dluhopisů podle zápisu ze Schůze hlasoval proti přijatému návrhu nebo se Schůze neúčastnil. V takovém případě musí
být žádost o předčasné splacení Dluhopisů vlastněných takto oprávněnou osobou podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení
příslušné Schůze (nebo společné schůze vlastníků). Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je
povinen vyplatit takovému Vlastníkovi jmenovitou hodnotu jím vlastněných Dluhopisů a poměrný Výnos stanovený k datu
doručení žádosti o předčasné splacení Emitentovi, a to do 30 dnů od doručení žádosti o předčasné splacení dle tohoto
odstavce bankovním převodem na bankovní účet zapsaný u příslušného Vlastníka dluhopisů v Seznamu vlastníků dluhopisů.

17. DALŠÍ INFORMACE O SPLACENÍ DLUHOPISŮ A VÝNOSŮ Z NICH
Emitent se zavazuje splatit Dluhopisy a vyplatit výnosy z nich plynoucí v českých korunách (CZK), případně v jiné zákonné
měně České republiky, která by českou korunu nahradila.
V případě, že koruna česká, ve které jsou Dluhopisy denominovány a ve které mají být v souladu s těmito Emisními
podmínkami prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy, zanikne a bude nahrazena měnou euro (EUR), bude (i) denominace
Dluhopisů změněna na euro (EUR), a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny dluhy z Dluhopisů budou
automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v eurech (EUR), přičemž jako směnný kurz koruny české
na euro bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení
koruny české (i) se v žádném ohledu nedotkne existence dluhů Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti
a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu těchto Emisních podmínek.
Emitent splatí Dluhopis a Výnosy Dluhopisu osobě zapsané k Rozhodnému dni pro výplatu v Seznamu vlastníků dluhopisů,
a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který za tímto účelem Vlastník dluhopisu Emitentovi jako poslední písemně
sdělil. V případě výplaty peněžních prostředků na zahraniční bankovní účet či bankovní účet vedený v jiné měně, než je česká
koruna, nese veškeré poplatky nebo jiné zvýšené náklady na provedení platby či měnové riziko Vlastník dluhopisu.
Podpis Vlastníka dluhopisu na sdělení změny svého bankovního účtu musí být úředně ověřen. O zápisu změny bankovního
účtu platí obdobně pravidla stanovená pro oznámení převodu vlastnického práva k Dluhopisu.
Pokud připadne den splacení Dluhopisu nebo výnosu z něj na den, který není Pracovním dnem, vznikne Emitentovi povinnost
uhradit příslušnou částku první následující Pracovní den po takovém dni, aniž by mu vznikla povinnost uhradit úrok nebo
jakýkoli jiný výnos za tento časový odklad.
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Příslušná částka k výplatě se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla tato částka odepsána z bankovního účtu Emitenta na
bankovní účet Vlastníka dluhopisu uvedený v Seznamu vlastníků dluhopisů.

18. CHARAKTER DLUHU EMITENTA Z EMISE
Emitent tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu Vlastníkům dluhopisů a společně s ním stanovený
úrokový výnos a zavazuje se mu vyplácet určené úrokové Výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu
v souladu s těmito Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.
Veškeré Emitentovy závazky vyplývající z vydání Dluhopisů (tj. zejména peněžité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů
vyplývající z Dluhopisů na jejich splacení a výplatu výnosu) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné
a nepodřízené závazky (dluhy) Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu), jak mezi
sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným
a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních
předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně. Emitent není úvěrovou
institucí či investičním podnikem a neuplatní se tak pro něj úprava vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2014/59/EU.
Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 3 (tří) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, tj. ode dne
následujícího po dni splatnosti Dluhopisu či Výnosu (příp. jeho části).

19. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
Emitent, Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech
Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými právními předpisy. Náklady na organizaci
a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy jinak. Náklady spojené s účastí na Schůzi si hradí každý účastník
sám.
Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže a dalších případech stanovených právními předpisy
(tj. případech, které jsou změnami zásadní povahy ve smyslu Zákona o dluhopisech):
a)

návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle
právních předpisů;

b)

návrhu na přeměnu Emitenta.

Jestliže Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy, může osoba, která byla Vlastníkem dluhopisu k Rozhodnému dni pro
účast na Schůzi (jak definován v tomto bodu níže) a podle zápisu hlasovala na Schůzi proti návrhu nebo se Schůze nezúčastnila,
požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného Výnosu. Žádost o předčasné splacení musí
být podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze nebo společné schůze vlastníků podle § 23 odstavce
7 Zákona o dluhopisech. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku
do 30 dnů od doručení žádosti způsobem, který pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky.
Nesouhlasí-li Schůze se změnou zásadní povahy uvedenou v tomto článku 19 písm. b) Emisních podmínek, může současně
rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit Vlastníkům
dluhopisů, kteří o to požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného Výnosu. Žádost o předčasné splacení musí být
podána do 30 dnů od zpřístupnění usnesení Schůze nebo společné schůze vlastníků podle § 23 odstavce 7 Zákona
o dluhopisech. Po uplynutí této lhůty právo na předčasné splacení zaniká. Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů
od doručení žádosti způsobem, který pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky.
Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít k prodlení
s uspokojením práv spojených s Dluhopisy.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (i)
doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané
Schůzi, tj. výpis ze Seznamu vlastníků dluhopisů, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady
související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení výše uvedené zálohy a případná úhrada zálohy na
náklady dle výše uvedeného bodu (ii) jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo
Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.
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Oznámení o svolání Schůze je Emitent povinen uveřejnit na Internetových stránkách Emitenta v sekci „Emise dluhopisů“,
a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní přede dnem konání Schůze.
Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisu (nebo Vlastníci dluhopisů), je svolavatel povinen doručit v dostatečném předstihu
(minimálně však 20 (dvacet) kalendářních dní před navrhovaným dnem konání Schůze) oznámení o svolání Schůze (se všemi
zákonnými náležitostmi) Emitentovi do jeho aktuálně zapsaného sídla a Emitent bez zbytečného prodlení zajistí uveřejnění
takového oznámení na svých Internetových stránkách způsobem, a to nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dní ode dne
doručení oznámení (splňující všechny náležitosti dle právních předpisů a těchto Emisních podmínek). Emitent však v takovém
případě neodpovídá za obsah takového oznámení a za jakékoli prodlení či nedodržení zákonných lhůt ze strany Vlastníka
dluhopisu, který je svolavatelem.
Oznámení o svolání Schůze musí být v českém jazyce a musí obsahovat alespoň:

údaje identifikující Emitenta,

název Dluhopisů, Datum emise; v případě společné schůze vlastníků tyto údaje o všech vydaných a dosud
nesplacených emisích,

místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž Schůze musí probíhat v Hlavním městě Praha v Pracovní dny
a hodina konání nesmí být dříve než 9:00 hod.,

program jednání, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění, je-li změna Emisních
podmínek navrhována,

den, který je rozhodný pro účast na Schůzi.
Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Záležitosti, které nebyly
zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů
oprávněných na Schůzi hlasovat. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla
svolána.
Schůze je oprávněna se účastnit a hlasovat na ní pouze osoba, která byla zapsána jako Vlastník dluhopisu na začátku
kalendářního dne předcházejícího o 20 kalendářních dnů dni konání příslušné Schůze (dále jen „Rozhodný den pro účast na
Schůzi“ a "Oprávněný vlastník dluhopisu"). K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po takto stanoveném dni se
tedy pro účast na Schůzi se nepřihlíží.
Oprávněný vlastník dluhopisu má tolik hlasů z celkového počtu hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou
Dluhopisů, které vlastnil k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou Emise
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi
a které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo. Rozhoduje-li Schůze o odvolání
společného zástupce, nemůže společný zástupce (je-li Oprávněným vlastníkem dluhopisu) vykonávat hlasovací právo.
Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se
Schůze společný zástupce Vlastníků dluhopisů a hosté přizvaní Emitentem. V případě, kdy je potřeba dle právních předpisů
účast notáře na Schůzi mohou být přítomni i osoby činné pro domluvený notářský úřad.
Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Oprávnění vlastníci dluhopisů, které byly k Rozhodnému dni pro účast na
Schůzi Vlastníky dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydané a dosud
nesplacené části Emise. Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které k tomuto dni
nezanikly z rozhodnutí Emitenta, se nezapočítávají pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání
společného zástupce, nezapočítávají se hlasy náležející společnému zástupci (je-li Oprávněným vlastníkem dluhopisu) do
celkového počtu hlasů. Společná schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž
jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, více než 30 % jmenovité hodnoty
nesplacené části každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem emisím, je nutná účast vlastníků 30 %
jmenovité hodnoty nesplacené části těch emisí, kterých se problematika dotýká. Pokud během 1 (jedné) hodiny od
stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze rozpuštěna.
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky
dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů Oprávněných vlastníků dluhopisů. Do zvolení předsedy
předsedá Schůzi osoba určená Emitentem, přičemž volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze nesvolané
Emitentem.
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se schvaluje návrh podle návrhu změny
Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek dle zákona vyžaduje nebo, jímž dochází
k ustavení či odvolání společného zástupce, je třeba alespoň 3/4 (tři čtvrtiny) hlasů přítomných Oprávněných vlastníků
dluhopisů. Pokud nestanoví zákon jinak, stačí k přijetí ostatních usnesení Schůze prostá většina hlasů přítomných
Oprávněných vlastníků dluhopisů.
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Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce. Emitent neustanovil žádnou osobu
společným zástupcem Vlastníků dluhopisů. Společný zástupce je v souladu s ustanovením § 24 odst. 8 Zákona o dluhopisech
oprávněn (i) uplatňovat ve prospěch Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy, (ii) kontrolovat plnění Emisních
podmínek ze strany Emitenta a (iii) činit jménem všech Vlastníků dluhopisů další jednání nebo chránit jejich zájmy. Společného
zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. Při výkonu
oprávnění společného zástupce dle tohoto odstavce se na společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky
každého Vlastníka dluhopisů. V rozsahu, v jakém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy společný zástupce, nemohou Vlastníci
dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně; tím není dotčeno právo Vlastníků dluhopisů rozhodnout o změně v osobě
společného zástupce.
V případě zastoupení držitelů Dluhopisů bude mít veřejnost volný přístup ke smlouvám o těchto formách zastoupení na
Internetových stránkách Emitenta www.ivoryenergy.cz.

20. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE DLUHOPISŮ
Jakékoli rozhodnutí či oznámení činěné Emitentem v souvislosti s Dluhopisy bude zveřejněno v českém jazyce na
Internetových stránkách Emitenta www.ivoryenergy.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto
Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení
považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním způsobem předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že
bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního
uveřejnění.

21. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ
Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a tato verze bude používána pro jejich případný výklad. Všechny případné spory
mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících
se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny Městským soudem v Praze.

22. DEVIZOVÁ A DAŇOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE
Následující text je shrnutím základních daňových pravidel a souvislostí českého práva týkajících se nabývání, vlastnictví
a dispozic s Dluhopisy. Naopak níže uvedený text není komplexní souhrnem, návodem či doporučením týkající se české právní
úpravy daní, daňových postupů či procesů nebo jiných daňových záležitostí, natož úpravy zahraniční.
Daňové právní předpisy členského státu investora a daňové právní předpisy země sídla Emitenta mohou mít dopad na příjem
plynoucí z cenných papírů. I vzhledem ke skutečnosti, že Dluhopisy budou nabízeny pouze v České republice, vztahují se
následující informace vždy na daňové rezidenty České Republiky či na situace, kdy se pro posouzení daňové povinnosti
používají české daňové právní předpisy (např. v případě zahraniční osoby, které plynou příjmy prostřednictvím stálé
provozovny), pokud není dále stanoveno výslovně jinak. Následující informace se dále netýkají daňových subjektů, pro které
jsou stanoveny zvláštní postupy či pravidla zdanění (např. investiční společnosti či fondy). Emitent neodpovídá za úkony
a jednání Vlastníků dluhopisů či jiných oprávněných osob v souvislosti s daňovými postupy a jinými záležitostmi. Daňové
právní předpisy členského státu Vlastníka dluhopisu (investora) a daňové právní předpisy země sídla Emitenta mohou mít
dopad na příjem plynoucí z cenných papírů.
Emitent v každém případě doporučuje budoucím investorům i Vlastníkům dluhopisů či jiným oprávněným osobám
individuální konzultaci a posouzení daňových povinností s příslušnými daňovými a právními poradci.
Toto shrnutí vychází z právních předpisů účinných a výkladů těchto právních předpisů vydaných k datu vyhotovení tohoto
Prospektu. Vlastníci dluhopisů by se měli být vědomi, že právní úprava se v době do splatnosti Dluhopisů či jejich výnosů může
změnit a obsah tohoto článku se může tak stát neaktuálním k příslušným dnům splatnosti. V případě změny příslušných
právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Dluhopisů oproti režimu uvedenému níže, bude Emitent postupovat
dle takového nového režimu. Pokud bude Emitent na základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinen provést
srážky nebo odvody daně z příjmů z Dluhopisů, nevznikne Emitentovi v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo
odvodů vůči Vlastníkům dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto provedené srážky či
odvody.

Strana 8 (Celkem 11)

Na výši zdanění splacení Dluhopisu či jeho výnosu či podmínky pro osvobození může mít mimo jiných okolností vliv
i charakter Vlastníka dluhopisu. Splnění zákonných podmínek byť jen pro částečné osvobození z daní či obdobných plnění,
které je Emitent povinen odvést za Vlastníka dluhopisu nebo srazit před výplatou plnění, podmínek pro jinou míru zdanění
oproti běžným sazbám pro fyzické či právnické osoby, které jsou rezidenty České republiky, či jiných podmínek mající vliv na
výši plnění vypláceného Emitentem je Vlastník dluhopisu povinen Emitentovi prokázat pomocí originálních dokumentů či
úředně ověřených kopií nejpozději 30 dní přede dnem splatnosti Dluhopisu či výnosu z něj plynoucího.
Emitent dále nebude povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu srážky daní nebo poplatků, pokud
k takové srážce dojde pouze z toho důvodu, že takový Vlastník dluhopisů nepředal Emitentovi včas řádné doklady prokazující,
že Vlastník dluhopisů je oprávněn obdržet splátku nebo výplatu uvedenou v první větě tohoto odstavce bez takové srážky. V
následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Dluhopisů pro investory, kteří v
České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo penzijní fondy apod.).

22.1.

DAŇOVÁ REGULACE

Splacení jmenovité hodnoty
Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů bude prováděno bez srážky daní nebo poplatků. V případě změny příslušných právních
předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Dluhopisů oproti režimu uvedenému níže, bude však Emitent postupovat dle
změněné právní úpravy.
Úrok (Výnos Dluhopisu)
Úrok v podobě stanoveného výnosu z Dluhopisu vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není
českým daňovým rezidentem a zároveň nedosahuje úroků prostřednictvím stálé provozovny v České republice, podléhá
srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů
činí 15 %, pokud, v případě daňového nerezidenta, příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší.
Pokud je příjemcem úroku fyzická osoba, která není českým daňovým rezidentem, nedosahuje úroků prostřednictvím stálé
provozovny v České republice a zároveň není daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou
mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech
pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů
35 %.
Výše uvedené srážky daně představují konečné zdanění úroku v České republice. Základ daně pro odvod srážkové daně
a sražená daň se u jednotlivého příjemce nezaokrouhlují a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu
poplatníka fyzické osoby se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
Režim zdanění úroku vypláceného fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň dosahuje úroků
prostřednictvím stálé provozovny v České republice, je z výkladového hlediska nejasný v tom ohledu, zda tyto úroky podléhají
srážkové dani v sazbě 15 % (která v tom případě představuje konečné zdanění úroku v České republice), nebo zda tyto úroky
tvoří součást obecného základu daně. Pokud tyto úroky nepodléhají srážkové dani a tvoří součást obecného základu daně
příjemce/poplatníka, pak podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 %. V případě, že úrokový příjem tvoří součást
obecného základu daně a je dosahován prostřednictvím české stálé provozovny fyzické osoby, která není českým daňovým
rezidentem a která zároveň není daňovým rezidentem členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, je
Emitent povinen při výplatě úroku srazit zajištění daně ve výši 10 % z tohoto příjmu. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na
celé Kč nahoru. Fyzická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stálé provozovny je obecně povinna podat v
České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na její celkovou daňovou povinnost.
Srážková daň sražená z úroku vyplaceného fyzické osobě, která je daňový rezidentem jiného členského státu EU nebo státu
tvořící Evropský hospodářský prostor, a zahrnutého do zdanitelných příjmů ze zdroje na území ČR deklarovaných v daňovém
přiznání k dani z příjmů fyzických osob touto fyzickou osobou, se započte na její celkovou daňovou povinnost vztahující se
k příjmům ze zdrojů na území České republiky.
Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň
podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, nepodléhá srážkové dani, tvoří součást obecného základu daně
a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 %. Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým
rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané
u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 %, pokud příslušná
smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Pokud je příjemcem úroku právnická osoba, která není českým
daňovým rezidentem a zároveň není daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní
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smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní
z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35 %. Výše
uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ pro odvod srážkové daně a srážková daň
se u jednotlivého příjemce nezaokrouhlují a celková částka daně sražená plátcem se zaokrouhluje na celé koruny české dolů.
V případě, že úrok plyne české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň
není daňovým rezidentem členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, je Emitent povinen při výplatě srazit
zajištění daně ve výši 10 % z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka
uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Právnická osoba podnikající v České republice prostřednictvím stálé
provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně, pokud se aplikuje,
se započítává na celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny české nahoru.
Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce úroku je jeho skutečným vlastníkem. Smlouva o zamezení dvojího zdanění
mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroku rezidentem, může zdanění úroku v České republice vyloučit nebo
snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojímu zdanění může být
podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění na příjemce platby
úroku skutečně vztahuje. Plátce úroků nebo platební zprostředkovatel může po příjemci požadovat poskytnutí údajů
potřebných pro splnění oznamovacích povinností podle směrnice o výměně informací v daňové oblasti.
Zisk a ztráty z prodeje Dluhopisů
Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým
daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není
českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje Dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo
od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, nepodléhají srážkové dani a zahrnují se
do obecného základu daně, kde podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % a pokud jsou realizovány v rámci
podnikatelské činnosti fyzické osoby, která Dluhopisy prodává, případně též solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 % z kladného
rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně
z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období, a 48násobkem průměrné mzdy
stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v současnosti zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
Ztráty z prodeje Dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně daňově neuznatelné, ledaže jsou v témže zdaňovacím
období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje Dluhopisů
až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů vzájemně započíst.
Zisky z prodeje Dluhopisů, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, u fyzických osob jsou obecně osvobozeny od daně
z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem Dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let.
Zisky z prodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem, anebo která není českým
daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není
českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo
od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se u právnické osoby zahrnují do obecného
základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 %. Ztráty z prodeje Dluhopisů
jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné.
V případě prodeje Dluhopisů vlastníkem, který není českým daňovým rezidentem a současně není daňovým rezidentem
členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo
osobě, která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny
nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, je kupující povinen při úhradě kupní ceny
Dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z tohoto příjmu. Prodávající je v tom případě obecně povinen podat
v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho celkovou daňovou povinnost. Částka
zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je prodávající Vlastník dluhopisů rezidentem,
může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice vyloučit, včetně zajištění daně. Nárok na uplatnění daňového režimu
upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanění může být podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná
smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.
Výše uvedené se nevztahuje na zisky z předčasného zpětného odkupu Dluhopisů Emitentem, jelikož na příjmy:
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22.2.

při zpětném odkupu Dluhopisu Emitentem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a emisním kurzem
při jeho vydání; a
při předčasném zpětném odkupu Dluhopisu Emitentem ve výši rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a emisním
kurzem při jeho vydání, se pohlíží jako na příjmy z kapitálového majetku dle § 8 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

DEVIZOVÁ REGULACE

Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry. Jejich vydávání a nabývání není v České republice předmětem devizové
regulace. Dle § 6 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) však vláda
České republiky může v době trvání vyhlášeného nouzového stavu, mimo jiné, nařídit zákaz prodeje cenných papírů, jejichž
emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území
České republiky.
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