Číslo dražební vyhlášky: DV411051288

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů
vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

I.
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby listinných akcií. Datum a
místo konání dražby se stanovuje na den 22. 6. 2012, na adrese Prostřední 132, Uherské Hradiště,
v kancelářích společnosti REALITAS, s.r.o. Zápis účastníků dražby začíná v 10:30 hod. Zahájení
dražby bude provedeno vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby) v 11:00 hod.
II.
Dražebník: společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 76001,
IČ: 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
č. 3778, oprávněná organizovat veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro
cenné papíry č.j. 43/N/175/2001-6 ze dne 6.11.2001 a č.j. 43/N/1/2005/2 ze dne 11.1.2005,

III.
Předmětem dražby je
8 ks nekótovaných kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000
Kč na akcii, pořadová čísla AK 001865 – AK 001870, AK 001874, AK 001879, (dále jen „Akcie1“),
131 ks nekótovaných kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě
50.000 Kč na akcii, pořadová čísla AK 000064 - AK 000068, AK 000109 - AK 000117, AK 000168 AK 000169, AK 000171 - AK 000175, AK 000180 - AK 000181, AK 000433 - AK 000437, AK 000476 AK 000477, AK 000539 - AK 000542, AK 000555 - AK 000559, AK 000685 - AK 000688, AK 000730 AK 000732, AK 000741 - AK 000750, AK 000828 - AK 000832, AK 000860 - AK 000862, AK 000928 AK 000931, AK 000964 - AK 000969, AK 000989 - AK 000993, AK 001010 - AK 001011, AK 001017 AK 001017, AK 001069 - AK 001069, AK 001093 - AK 001094, AK 001116 - AK 001116, AK 001129 AK 001130, AK 001153 - AK 001154, AK 001170 - AK 001171, AK 001188 - AK 001189, AK 001196 AK 001196, AK 001234 - AK 001234, AK 001259 - AK 001260, AK 001266 - AK 001267, AK 001298 AK 001299, AK 001348 - AK 001349, AK 001365 - AK 001366, AK 001392 - AK 001392, AK 001401 AK 001402, AK 001423 - AK 001424, AK 001429 - AK 001430, AK 001433 - AK 001434, AK 001438 AK 001439, AK 001442 - AK 001442, AK 001474 - AK 001474, AK 001494 - AK 001495, AK 001498 AK 001499, AK 001528 - AK 001529, AK 001532 - AK 001532, AK 001597 - AK 001597, AK 001725 AK 001727, AK 001731 - AK 001731, (dále jen „Akcie2“), 5 ks nekótovaných prioritních listinných
akcií

znějících

na

jméno

ve

jmenovité

hodnotě

10.000

Kč

na

akcii,

pořadová čísla AP 000016 – AP000020 (dále jen „Akcie3“), všechny výše uvedené emitované
emitentem: Moravská zemědělská, akciová společnost, IČ: 47674750 (dále jen „Akcie“). Akcie
jsou vydány jako jednotlivé akcie. Podíl Akcií na základním kapitálu činí 6,40%. Akcie budou
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draženy společně jako jeden celek. S Akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře akciové
společnosti. Ke dni zveřejnění této dražební vyhlášky mají Akcie omezenou převoditelnost
a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Prioritní akcie mají podle čl. 6
stanov společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost odlišný nárok na dividendu upravený co
do výše a způsobu rozdělení, bez omezení hlasovacích práv majitele těchto akcií. Ostatní práva
těchto akcií jsou shodná s kmenovými akciemi.
Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známy žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by
podstatným způsobem ovlivňovaly hodnotu předmětu dražby. Prohlídka předmětu dražby je
stanovena na 11. 6. 2012 a 18. 6. 2012 vždy v 10:00 hod. v sídle dražebníka.
IV.
Cena předmětu dražby byla odhadnuta dražebníkem na částku 3,463.580,- Kč (slovy:--- Tři miliony
čtyři sta šedesát tři tisíc pět set osmdesát korun českých ---) za všechny v dražbě nabízené akcie a je
uvedena v zápise o odhadu ceny předmětu dražby.
Odhad

ceny

předmětu

dražby

je

uveřejněn

na

internetových

stránkách

dražebníka

www.financezlin.cz.
Nejnižší podání činí 2,338.000,- Kč (slovy:---Dva miliony tři sta třicet osm tisíc korun českých---).
Minimální příhoz byl stanoven na částku 20.000,- Kč (slovy:---Dvacet tisíc korun českých---).
V.
Dražební jistota byla stanovena na částku 500.000,-Kč (slovy:---Pět set tisíc korun českých---) a musí
být uhrazena buďto bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 132806217/0300, vedený u
Československé obchodní banky, a.s., pobočka Zlín, variabilní symbol u právnické osoby – účastníka
dražby její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci
právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její rodné číslo
nebo u zahraniční fyzické osoby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM –
měsíc, RRRR - rok), specifický symbol u právnické i fyzické osoby 411051288, poštovní poukázkou
nebo v hotovosti k rukám dražebníka v den a místě dražby. V případě, že je dražební jistota uhrazena
bankovním převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvede plátce požadované údaje (variabilní a
specifický symbol platby) do položky „Důvod úhrady – Informace pro příjemce“ (Purpose of payment –
Information for beneficiary). Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky.
Bankovní záruka musí být vydána bankou mající povolení České národní banky působit na území
České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná
dnem zveřejnění této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby. Platba dražební jistoty šekem
nebo platební kartou se nepřipouští.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu
o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka,
záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může složit dražební jistotu na místě
v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno
dražební číslo.
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Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota složená v penězích
bankovním převodem ve prospěch účtu, který písemně sdělí dražebníkovi a to do sedmi pracovních
dnů ode dne konání dražby.
V případě, že dražební jistota nebyla dražebníkovi složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi
dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po
ukončení dražby.
Dražební jistotu ve formě bankovní záruky předloženou účastníkem dražby, který předmět dražby
nevydražil, je dražebník povinen bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi dražby.
VI.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 10 dnů od skončení dražby a
to bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 132806217/0300, vedený u Československé
obchodní banky, a.s., pobočka Zlín, variabilní symbol u právnické osoby – vydražitele její IČ nebo u
zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě
sídla právnické osoby, u fyzické osoby – vydražitele její rodné číslo, nebo u zahraniční fyzické osoby
její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR - rok), specifický symbol
u právnické i fyzické osoby 411051288. V případě, že je cena dosažená vydražením uhrazena
bankovním převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvede plátce požadované údaje (variabilní a
specifický symbol platby) do položky „Důvod úhrady – Informace pro příjemce“ (Purpose of payment –
Information for beneficiary).
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou
vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel
povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak
povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou nebo
šekem je nepřípustná.
Dražba je pro vydražitele prováděna úplatně. Výše odměny dražebníka činí 20% z částky dosažené
vydražením. Vydražitel je povinen uhradit odměnu za provedení dražby ve lhůtě a způsobem
shodným s úhradou ceny dosažené vydražením.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li
předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího
příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se
zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady
opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli,
který způsobil zmaření dražby.
VII.
Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě.
Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.
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Po úhradě ceny dosažené vydražením, dle § 31 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, vydá
dražebník vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnictví. Podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví
musí být úředně ověřen.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 30 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny dle § 32 zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem
dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby.
Předmět dražby bude vydražiteli předán v místě sídla dražebníka do 7 pracovních dnů poté, co
vydražitel převezme od dražebníka potvrzení o nabytí vlastnictví. Přesný termín předání bude určen
dohodou mezi dražebníkem a vydražitelem. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol
„Předání předmětu dražby“.
Veškeré náklady spojené s předáním předmětu dražby, ke kterým došlo v souvislosti s nabytím
cenných papírů vydražitelem, nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na
straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

VIII.
Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti nebo vydraží-li akcie osoba,
která je z dražby vyloučena, je dražba zmařena. Vydražitel v takovém případě nenabývá vlastnictví
předmětu dražby, odpovídá za škodu, kterou takovým jednáním způsobil a dražebník je oprávněn
požadovat její úhradu. Úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně bude
požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku.
IX.
Tato dražební vyhláška se uveřejní v sídle navrhovatele a dražebníka nejméně 30 dnů před
zahájením

dražby.

Dražebník

dále

zajistí

její

uveřejnění

na

centrální

adrese

(http://www.centralniadresa.cz/cadr/), nejméně 30 dnů před zahájením dražby, ve veřejně přístupné
části objektu, v němž se dražba koná, před zahájením dražby. Ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním
dražby doručí dražebník dražební vyhlášku také obecnímu úřadu a úřadu městské části nebo
městského obvodu, v jehož obvodu se má dražba konat, s žádostí o její uveřejnění na úřední desce.
V Uherském Hradišti dne 18. 5. 2012

........................................
za dražebníka
FINANCE Zlín, a.s.
Ing. Libor Buček
předseda představenstva
(úředně ověřený podpis)
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Za navrhovatele

Ing.

Bystrzonovský
Cagaš
Caletka
Caletková
Davídek
Hajtlová
Hnilica
Hnilicová
Hrubý
Jančík
Jančík
Lukáš
Křížová
Kučová
Kunetková
Luczková
Martínek
Melichaříková
Mikulík
Mikulíková
Navrátil
Navrátil
Navrátil
Navrátilová

Jaroslav
Vlastimil
Vladimír
Irena
Jaroslav
Jarmila
Květoslav
Ludmila
Miroslav
Bohumil
Jaroslav
Vilém
Božena
Marie
Marie
Stanislava
František
Olga
Alois
Eva
Jiří
Jiří
Miroslav

Bc.

Němec
Nováková
Olšar
Pajdlová
Pospišilík
Přikryl
Přikryl
Rajnoch
Skopal
Šeděnková
Šimeček
Ulrichová
Výkruta
Vyplel
Vyplelová
Vyškovská
Zamazal
Zapletalová
Zavadil
Zavadil
Zehnálková
Zelíková
Zemánková

Miroslav
Věra
Miroslav
Antonie
Vladimír
Jiří
Martin
Petr
Karel
Marta
Jaroslav
Ivana
Vladivoj
Jan
Marie
Marie
Antonín
Marie
Čestmír
Jiří
Anna
Blažena
Kateřina

Jaroslava

na základě plných mocí
V Uherském Hradišti dne 18. 5. 2012

........................................
JUDr. Miloslava Šmoková, advokátka
(úředně ověřený podpis)
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