
Emisní podmínky  

 

1. Základní popis dluhopisu 

Emitent: RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet podfondu RSJ Development 
podfond, RSJ Investments SICAV a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1, Česká republika, LEI: 549300VOV611FMYP9P26, IČO: 24704415, zapsaná 
v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16313, vedenou u Městského soudu v Praze, 
zastoupená společností RSJ Investments investiční společnost a.s., členem 
představenstva, při výkonu funkce zastoupenou Liborem Winklerem, předsedou 
představenstva  

Název: Dluhopis RSJ Development I (dále jen „dluhopis“) 

ISIN: CZ0003532707 

Pořadové číslo emise: 1 

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů: 200 000 000 Kč 

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 100 000 Kč 

Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty dluhopisu 

Podoba dluhopisu: listinná 

Forma dluhopisu: dluhopis na doručitele 

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK) 

Datum emise: 1. 3. 2018 

Datum splatnosti: 1. 3. 2022 

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 1. 1. 2018 

Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 28. 2. 2018 

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 4,00 % p. a.  

Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky 

2. Celá emise dluhopisů je zastoupena sběrným dluhopisem v listinné podobě bez 
kupónů. Na celkové jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu se vlastníci 
jednotlivých dluhopisů podílejí v poměru podle počtu jimi vlastněných dluhopisů 
vynásobeném jmenovitou hodnotou dluhopisu. Emitent vylučuje možnost oddělit 
právo na výplatu výnosu dluhopisu od dluhopisu. 

3. Schovatelem sběrného dluhopisu, který povede evidenci vlastníků jednotlivých 
podílů na sběrném dluhopisu, je RSJ Custody s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, LEI: 549300S3C9S3UALGIY96, 
IČO: 02603900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 220809. Schovatel vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu 
v samostatné evidenci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu (dále jen „ZPKT“). 



4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem 
nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí na principu soukromého 
umístění (private placement), jakákoliv veřejná nabídka dluhopisů podle ZPKT je 
zakázána. Emitent nikomu neumožní ani nikoho nepověří k nabízení dluhopisů 
veřejnosti.  

5. Dluhopisy nejsou vydávané na základě veřejné nabídky. Místo upisování 
dluhopisů je v sídle emitenta. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurz 
bezhotovostně na účet emitenta uvedený v příslušném formuláři objednávky 
pro úpis dluhopisu. Emisní kurz je možno splatit v CZK nebo jiné měně. V případě 
úhrady v jiné měně než CZK bude pro přepočet na CZK použit denní devizový kurz 
České národní banky pro danou měnu platný ke dni připsání peněžních prostředků 
na účet emitenta. Po přepočtu na českou měnu bude vrácen přeplatek 
nebo požadován nedoplatek emisního kurzu v českých korunách. Upsaný dluhopis, 
respektive velikost podílu upisovatele na sběrném dluhopisu, je připsán 
na majetkový účet upisovatele vedený schovatelem nejpozději do 14 dnů ode dne 
úhrady emisního kurzu upisovatelem. Upsaný dluhopis nelze připsat na jiný 
majetkový účet upisovatele než na majetkový účet vedený v samostatné evidenci 
schovatelem podle bodu 3. emisních podmínek. 

6. Dluhopisy mohou být vydány v menší celkové jmenovité hodnotě emise 
dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.  

7. Převoditelnost dluhopisu je omezena tak, že dluhopis nelze převést na nového 
nabyvatele bez předchozího souhlasu emitenta. Jestliže emitent nedá souhlas 
s převodem, odkoupí dluhopis sám za tržní cenu nebo cenu, kterou si dohodne 
s vlastníkem dluhopisu. Aby došlo k platnému převodu dluhopisu na nového 
nabyvatele po udělení souhlasu emitentem, musí nový nabyvatel mít zřízen 
za tímto účelem majetkový účet u schovatele vedený v samostatné evidenci podle 
bodu 3. emisních podmínek, na který mu je dluhopis připsán. Jiným způsobem nelze 
dluhopis převést na nového nabyvatele.  

8. Dluhopisy odkoupené emitentem nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je bude 
držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku. 
V případě rozhodnutí emitenta o zániku jím odkoupených dluhopisů práva 
a povinnosti z takových dluhopisů bez dalšího zanikají a celková jmenovitá 
hodnota emise dluhopisů bude adekvátně snížena. 

9. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat 
práva spojená s dluhopisem k datu 28. 2. počínaje rokem 2019. Právo na vyplacení 
výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 1. 3. 2019 (tento 
den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem 
k datu 28. 2. 2019. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní 
právo se po datu 1. 3. 2022 vylučují. 

10. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,00 % p. a. Výnosy 
dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 1. 3. příslušného roku 
počínaje rokem 2019. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není 
pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní 
den bez nároku na výnos za toto odložení. 



11. Výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 1. 3. (včetně tohoto dne) 
příslušného roku do 1. 3. (tento den vyjímaje) roku následujícího. První výnosové 
období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 1. 3. 2018 (včetně tohoto dne) 
do 1. 3. 2019 (tento den vyjímaje). Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu 
probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu 
uplynulých dnů v období, za něž je výnos nebo poměrný výnos dluhopisu 
vypočítáván (standard ACT/ACT ICMA). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny 
dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového 
období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu. 

12. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 1. 3. 2022. Tímto datem 
končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu 
s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů 
k datu 28. 2. 2022. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů 
a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, 
budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku 
na výnos za toto odložení. 

13. Emitent si vyhrazuje možnost předčasného splacení jmenovité hodnoty 
dluhopisů ke dni 1. 3. 2020, a to osobě, která je vlastníkem dluhopisů ke dni 28. 2. 2020. 
Využití této možnosti oznámí emitent vlastníkům dluhopisů prostřednictvím 
schovatele, současně zveřejní tuto informaci na svých internetových stránkách, a to 
nejpozději 15. 2. 2020. Jestliže emitent neoznámí svůj záměr předčasně splatit 
jmenovitou hodnotu dluhopisů do 15. 2. 2020 včetně, platí, že k využití možnosti 
předčasného splacení nedošlo. V případě, že emitent využije možnost předčasného 
splacení, dne 1. 3. 2020 vyplatí jmenovitou hodnotu dluhopisu a poměrnou část 
výnosu dluhopisu stanovenou podle bodu 11. emisních podmínek. Dluhopisy 
se po předčasném splacení nebudou dále úročit. Připadne-li datum předčasného 
splacení jmenovité hodnoty dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou 
tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos 
za toto odložení. 

14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení 
výnosů dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou 
k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva 
spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude 
k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Jmenovitá 
hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny 
bezhotovostním převodem dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito 
emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem.  

15. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisu je poslední pracovní den 
předcházející den konání schůze vlastníků. Právo účastnit se schůze vlastníků má 
ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem podle bodu 3. 
emisních podmínek jako vlastník podílu na sběrném dluhopisu. Informaci o konání 
schůze vlastníků dluhopisů oznámí emitent 14 dní přede dnem konání schůze 
vlastníkům dluhopisů prostřednictvím schovatele a zveřejní tuto informaci 
na svých internetových stránkách. 

16. Veškeré činnosti související s vydáním dluhopisu, vyplácením výnosů 
a splácením dluhopisu realizuje emitent v součinnosti se schovatelem, a to ve svém 



sídle uvedeném v bodě 1. emisních podmínek. Skutečnosti spojené s uplatňováním 
práv vlastníků dluhopisů oznamuje emitent těmto vlastníkům prostřednictvím 
schovatele a zveřejňuje je na svých internetových stránkách. 

17. Veškerá práva spojená s dluhopisy se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy 
mohla být uplatněna poprvé. 

18. Rating emitenta ani dluhopisu nebyl proveden a udělen. 

19. Emitent zajistí, že emisní podmínky jsou přístupné v jeho sídle na nosiči 
informací, který umožňuje reprodukci emisních podmínek, i v listinné podobě. 

20. Vydání dluhopisu a práva a právní účinky s ním spojené se řídí českým právem.  


