


3. EMISNÍ PODMÍNKY A SMLOUVA S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

3.1. Ručitel tímto potvrzuje, že je seznámen s Emisními podmínkami a se Smlouvou s agentem pro 
zajištění. 

4. PLATBY

4.1. Všechny platby Ručitele podle tohoto Ručitelského prohlášení se provedou na účet Agenta pro 
zajištění v souladu Emisními podmínkami a Smlouvou s agentem pro zajištění. Všechny platby 
učiněné Ručitelem místo Emitenta na základě tohoto Ručitelského prohlášení budou učiněny bez 
jakýchkoli srážek daní či poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků 
bude vyžadována právními předpisy. 

5. PROHLÁŠENÍ

5.1. Ručitel tímto prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že závazky z tohoto Ručitelského 
prohlášení představují jeho platné, účinné a vymahatelné závazky v souladu s Emisními 
podmínkami. 

5.2. Ručitel prohlašuje a zaručuje Vlastníkům Dluhopisů, že má všechna nezbytná oprávnění a 
způsobilost k vydání tohoto Ručitelského prohlášení. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Toto Ručitelské prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky, 
zejména Občanským zákoníkem. 

6.2. Vlastníci Dluhopisů přijímají ručení na základě tohoto Ručitelského prohlášení úpisem či 
nákupem Dluhopisů, což bere Ručitel na vědomí a souhlasí s tím. 

6.3. Vznikne-li jakýkoli spqr v souvislosti s tímto Ručitelským prohlášením, včetně otázek týkajících 
se jeho existence, platnosti nebo ukončení, bude takový spor předložen a s konečnou platností 
řešen Městským soudem v Praze. 

V Praze dne 8.8.2022 

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

B�žné_�íslo knihy o p�ohlášeních o pravosti podpisu 18265/307/2022/C.
Ja, n!ze . podepsany Mgr . Jan Štýs, advokát se sídlem Sibřina 
KolodeJska 84,_ P_Sč 250 84, zapsaný v seznamu advokátů vedené�
č_eskou advokatn1 ko'.11�rou pod ev. č. 19 552 prohlašuji, že tuto listinu
prede mnou vlastnorucne ve 2 vyhotoveních podepsal: 

Petr_ Srb, nar. 9.2. 1989, Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1 jehož 
totoznost jsem zjistil z občanského průkazu č. 21 1051370 

Po�epsaný advokát. tímt� pr�hlášeníll"! o pravosti podpi u nepotvrzuje
sp�av�ost �ni pravdivost udaJu uvedenych v této listině, i její soulad s 
pravnimI predp1sy. 

V Praze dne 8.8. 2022 
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