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Smlouva o smlouv� budoucí o úplatném p�evodu 
Akcií 

v souladu s § 289 a násl. zákona �. 513/1992 Sb., obchodní zákoník v platném zn�ní a 
p�íslušných právních p�edpis� souvisejících s touto smlouvou 

 
uzav�ená mezi 

 
FRUTA Podivín,a.s. 
se sídlem Podivín, Rybá�e 156/157, PS�: 69145, I�: 49968556, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném 
Krajským soudem v Brn�, oddíl B, vložka 1211, zastoupená p�edsedou p�edstavenstva Ing. Leošem Novotným, 
bytem Uherské Hradišt� – Ma�atice, Fr.Kretze 1378, rodné �íslo 610923/1436 a místop�edsedou p�edstavenstva 
Ing. Radimem Hlavá�kem, bytem Boršice u Buchlovic, Zápoto�í 681,  rodné �íslo 600810/1528 

(dále jen „Budoucí prodávající“) 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Obchodní firma, 
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Sídlo, I�, 
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Jméno a funkce osoby oprávn�né jednat a podepisovat,  
 
…………………………………………………………………………………………...……… 

Adresa trvalého bydlišt� a rodné �íslo osoby oprávn�né jednat a podepisovat,  

(dále jen „Budoucí kupující“) 
 
 

Preambule 
 

Budoucí prodávající je majitelem 14 823 kus� kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnot� 1000 K� na 
akcii, zn�jících na majitele, neregistrovaných, vydaných spole�ností FRUTA Podivín,a.s., se sídlem Podivín, 
Rybá�e 156/157, PS�: 69145, I�: 49968556, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Brn�, 
oddíl B, vložka �. 1211 (dále jen „Akcie“) 
 
Budoucí prodávající a Budoucí kupující mají v úmyslu p�evést akcie specifikované v této smlouv� v souvislosti 
s obchodní ve�ejnou sout�ží o nejvhodn�jší návrh na uzav�ení smlouvy o úplatném p�evodu Akcií vyhlášenou 
dne 21.6.2004 Budoucím prodávajícím (dále jen „Obchodní ve�ejná sout�ž“), a to na základ� uzav�ení smlouvy 
o úplatném p�evodu Akcií v souladu s podmínkami Obchodní ve�ejné sout�že (dále jen „Podmínky“).  
 
 

I. 
P�edm�t pln�ní 

 
1. Smluvní strany se zavazují uzav�ít za podmínek podle této smlouvy smlouvu o úplatném p�evodu Akcií, 

která tvo�í p�ílohu �. 1 této smlouvy, jejímž p�edm�tem bude úplatný p�evod Akcií. 
 
 

II. 
Prohlášení smluvních stran 

 
1. Smluvní strany shodn� prohlašují, že jim jsou Podmínky dob�e známy. 
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III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Budoucí kupující se zavazuje uhradit kupní cenu specifikovanou Budoucím kupujícím ve formulá�i pro 
podání návrhu výše kupní ceny podle �l. II odst. 1 písm. b) Podmínek nejpozd�ji desátý den následující po 
dni doru�ení oznámení o p�ijetí Návrhu Vybraného Navrhovatele v souladu s �l. VI. Podmínek ve prosp�ch 
bankovního ú�tu Organizátora - FINANCE Zlín, a.s. �. 132806217/0300 sníženou o �ástku Budoucím 
kupujícím složené kauce tak, aby celková zaplacená kupní cena odpovídala nabídnuté kupní cen�. 

 
 
2. Pokud Budoucí kupující poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v této smlouv�, zejména doplatit 

v�as a �ádn� celou kupní cenu, uzav�ít smlouvu o úplatném p�evodu Akcií, zavazuje se Budoucímu 
prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši jistoty (kauce), která je uvedená v odst. 6.1 Podmínek. 
Budoucí prodávající je oprávn�n zapo�íst svoji pohledávku na zaplacení smluvní pokuty oproti složené 
jistot� (kauci), kterou Budoucí kupující složil v souladu s Podmínkami. Budoucí prodávající je rovn�ž 
oprávn�n k provedení p�ímého inkasa uvedené kauce. Budoucí kupující potvrzuje svým podpisem této 
smlouvy sv�j bezvýhradný trvalý a neodvolatelný souhlas s tímto postupem a sou�asn� souhlasí a umož�uje 
Budoucímu p�evodci provedení veškerých úkon� s tím souvisejících.  

 
3. Smluvní strany berou na v�domí, že v p�ípad� nedodržení závazk� sjednaných touto smlouvou tato smlouva 

zaniká. Tímto ustanovením nejsou však dot�eny nároky na úhradu smluvních pokut a vzniklých škod. 
 
4. Budoucí kupující se zavazuje doru�it podepsanou smlouvu o úplatném p�evodu Akcií na adresu 

Organizátora - FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám�stí T.G. Masaryka 1280, PS�: 760 01 ve dvou 
vyhotoveních do šesti kalendá�ních dn� po v�asném a �ádném spln�ní svých povinností, které jsou uvedeny 
v �l. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
5. Budoucí prodávající podepíše smlouvu o úplatném p�evodu Akcií bez zbyte�ného odkladu po obdržení 

potvrzení Organizátora - FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám�stí T.G. Masaryka 1280, PS�: 760 01 o 
tom, že byla ve lh�t� uhrazena kupní cena, nejpozd�ji do deseti dn� ode dne následujícího po dni p�ipsání 
kupní ceny na ú�et Organizátora.  

 
IV. 

Obecná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva tvo�í úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto  Smlouvou upravených. 

Jakékoli zm�ny nebo dodatky k této Smlouv� musí být u�in�ny písemnou formou a musí být podepsány 
Smluvními stranami. 

 
2. Veškeré p�ílohy této Smlouvy tvo�í její nedílnou sou�ást.  
 
3. Tato Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních v �eském jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení smlouvy. 
 
4. Tato Smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.  
 
5. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou neupravené se �ídí p�íslušnými právními p�edpisy.  
 
6. Tato Smlouva se �ídí právním �ádem �eské republiky. Smluvní strany sjednávají místní p�íslušnost 

Krajskému  soudu v Brn� pro p�ípady spor�.  
 
V ........................... dne..........................                                                      V ........................... dne.......................... 
 
 
 
________________________________                                                     ________________________________ 

 Budoucí prodávající                                                                                       Budoucí kupující 
 
P�íloha: 
�.1: Smlouva o úplatném p�evodu Akcií 


