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PODMÍNKY OBCHODNÍ VE�EJNÉ SOUT�ŽE 
 

o nejvhodn�jší návrh na uzav�ení smlouvy o úplatném p�evodu akcií. 
(dále jen „Podmínky“) 

 
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 „Vyhlašovatel“),  
 
tímto vyhlašuje obchodní ve�ejnou sout�ž o nejvhodn�jší návrh na uzav�ení smlouvy o 
úplatném p�evodu 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“) 
 
Vyhlašovatel uzav�el s obchodníkem s cennými papíry, spole�ností FINANCE Zlín, a.s., 
se sídlem Zlín, nám�stí T.G. Masaryka 1280, PS�: 760 01, I�: 60732075, zapsanou v 
obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Brn�, oddíl B, vložka �. 3778 (dále jen 
„Organizátor“) mandátní smlouvu o obstarání vybraných záležitostí týkajících se 
p�ípravy a provedení obchodní ve�ejné sout�že za ú�elem zcizení Akcií. 

 
 

I. 
Ú�astníci obchodní ve�ejné sout�že 

 
1. Obchodní ve�ejné sout�že se jako navrhovatel p�edkládající návrh na uzav�ení 

smlouvy o úplatném p�evodu Akcií (dále jen „Navrhovatel“) m�že zú�astnit 
právnická �i fyzická osoba, která je pln� zp�sobilá k právním úkon�m, která není 
zrušena, na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurs, nebo proti níž není vedeno 
konkursní �ízení, �ízení o vyrovnání �i nebyl takový návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. Navrhovatel prokáže v p�edchozí v�t� uvedené skute�nosti podepsaným 
písemným prohlášením, jehož zn�ní je uvedeno v p�íloze �. 1 t�chto Podmínek. 
 
 

II. 
Náležitosti návrhu na uzav�ení smlouvy o úplatném p�evodu Akcií 

 
1. Návrh na uzav�ení smlouvy o úplatném p�evodu Akcií (dále jen „Návrh“) musí 

obsahovat: 
 

a) oprávn�nou osobou podepsané �estné prohlášení Navrhovatele, a to ve zn�ní 
uvedeném v p�íloze �.1 t�chto Podmínek, 
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b) vypln�ný a oprávn�nou osobou podepsaný formulá� pro podání návrhu výše kupní 
ceny ve zn�ní uvedeném v p�íloze �. 2 t�chto Podmínek, 

c) vypln�ná a oprávn�nou osobou (Budoucí kupující) podepsaná smlouva o smlouv� 
budoucí o úplatném p�evodu Akcií, ve zn�ní uvedeném v p�íloze �.3 t�chto 
Podmínek,   

d) doklad o zaplacení kauce (Navrhovatel zaplatí kauci ve prosp�ch bankovního ú�tu 
Organizátora �. 132806217/0300 ve výši a v termínu stanoveném v �lánku VI. 
t�chto Podmínek), 

e) u Navrhovatele, právnické osoby, výpis z obchodního rejst�íku ne starší t�í m�síc� 
f) tyto oprávn�nou osobou podepsané Podmínky, 

 
2. Dokumenty uvedené pod body a), b), c), e) a f) musí být p�edloženy ve dvou 

vyhotoveních, p�i�emž každý z nich musí být originál �i ú�edn� ov��ená kopie. 
 
3. Podpisy oprávn�ných osob na dokumentech uvedených pod body a), b), c), f) musí 

být ú�edn� ov��eny. 
 
4. Návrh doru�í Navrhovatel v zalepené obálce ozna�ené slovy „OVS FRUTA 

Podivín,a.s.“ prost�ednictvím poskytovatele poštovních služeb formou doporu�eného 
psaní do sídla Organizátora, na adresu FINANCE Zlín, a.s., nám. T.G. Masaryka 
1280, Zlín, PS�: 760 01, ve lh�t� od 21.6.2004 do 2.7.2004. Poslední den lh�ty, tj. 
2.7.2004, je považován za datum uzáv�rky obchodní ve�ejné sout�že o nejvhodn�jší 
návrh na uzav�ení smlouvy o úplatném p�evodu Akcií (dále jen „Datum uzáv�rky“). 

 
5. Každý Navrhovatel obdrží od Organizátora potvrzení o p�evzetí jeho Návrhu. 

Navrhovatel jehož návrh bude zahrnut do této obchodní ve�ejné sout�že sou�asn� 
s potvrzením o p�evzetí Návrhu obdrží jedno vyhotovení smlouvy o smlouv� budoucí 
o úplatném p�evodu Akcií podepsané Vyhlašovatelem. 

 
6. V p�ípad�, že stejná osoba podá dva �i více Návrh�, z nichž každý bude v souladu s  

Podmínkami, vyhrazuje si Vyhlašovatel právo ponechat v této obchodní ve�ejné 
sout�ži jen jeden Návrh (v p�ípad� rozdílu v nabízených cenách, Návrh s cenou 
nejvyšší) a ostatní Návrhy této osoby z obchodní ve�ejné sout�že vylou�it. 

 
7. Výši navržené kupní ceny uvedené v p�íloze �. 2, formulá� s návrhem výše kupní 

ceny, je Navrhovatel povinen zaokrouhlit na celé desítky tisíc korun �eských. 
V p�ípad�, že Navrhovatel toto zaokrouhlení neprovede, bude Vyhlašovatel 
posuzovat navrženou kupní cenu v takové výši, jako kdyby byla zaokrouhlena na celé 
desítky tisíc korun �eských sm�rem dol�. 

 
8. Návrh doru�ený v souladu s �lánkem II. odst. 4 t�chto Podmínek nelze po jeho 

p�edložení odvolat, m�nit ani jej postoupit jiné osob�. 
 
9. Návrh musí být sepsán �iteln� na psacím stroji �i na prost�edcích výpo�etní techniky. 

V Návrhu nesmí být škrtáno ani jinak p�episováno. Na ru�n� psané �i vpisované 
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údaje (vyjma ú�edních listin a vlastnoru�ních podpis�) nebude brát Vyhlašovatel 
z�etel. 

III. 
Hodnocení p�edložených návrh� 

 
1. Návrhy, které nebudou spl�ovat požadované náležitosti stanovené t�mito 

Podmínkami, nelze zahrnout do této obchodní ve�ejné sout�že. 
 
2. Obchodní ve�ejná sout�ž je stanovena jako jednokriteriální, p�i�emž jediným 

kritériem je výše nabídnuté kupní ceny za celkový po�et nabízených Akcií. 
 
 

IV. 
Informace o obchodní ve�ejné sout�ži 

 
1. Každý zájemce o ú�ast v obchodní ve�ejné sout�ži m�že obdržet informa�ní 

dokumentaci osobn� v sídle Organizátora oproti potvrzení, a to od 21.6.2004 do Data 
uzáv�rky každý pracovní den od 9:00 do 11:00 hod. Každému zájemci bude vydána 
jedna sada informa�ní dokumentace. Sada informa�ní dokumentace obsahuje tyto 
Podmínky v�etn� jejich p�íloh, kterými jsou: 

 
a) �estné prohlášení Navrhovatele, a to ve zn�ní uvedeném v p�íloze �.1 t�chto 

Podmínek, 
b) formulá� pro podání návrhu výše kupní ceny a to ve zn�ní uvedeném v p�íloze �. 

2 t�chto Podmínek, 
c) smlouvu o smlouv� budoucí o úplatném p�evodu Akcií ve zn�ní uvedeném v 

p�íloze �.3 t�chto Podmínek, 
d) užší prospekt cenného papíru a to ve zn�ní uvedeném v p�íloze �. 4 t�chto 

Podmínek. 
 

2. Podmínky v�etn� shora uvedených p�íloh jsou též zve�ejn�ny do Data uzáv�rky na 
internetové adrese www.financezlin.cz. 
 

 
V. 

Oznámení výsledk� obchodní ve�ejné sout�že 
 

 
1. Vyhlašovatel vybere nejvhodn�jší z p�edložených Návrh� a pov��í Organizátora k 

oznámení p�ijetí návrhu Navrhovatele, který tento Návrh p�edložil (dále jen „Vybraný 
Navrhovatel“). Organizátor vyzve Vybraného Navrhovatele, aby zaplatil kupní cenu. 
Po úhrad� kupní ceny vyzve Organizátor Vybraného Navrhovatele k uzav�ení 
smlouvy o úplatném p�evodu Akcií. 

 
2. Oznámení o p�ijetí prvního nejvhodn�jšího Návrhu v�etn� výzvy k zaplacení kupní 

ceny a podpisu závazného zn�ní smlouvy o úplatném p�evodu Akcií u�iní 
Organizátor formou uvedenou v �lánku IX. odst. 4 t�chto Podmínek. Stejn� tak bude 
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postupováno v p�ípad� nespln�ní Podmínek prvním Vybraným Navrhovatelem i u 
druhého �i p�ípadných dalších Vybraných Navrhovatel�. 

 
3. Všechny Navrhovatele, kte�í písemn� vyjád�ili sv�j zájem podáním Návrhu, 

vyrozumí Organizátor bez zbyte�ného odkladu od Data uzáv�rky o skute�nosti, zda 
jejich Návrh byl vybrán. 

 
 

VI. 
Kauce 

 
1. Na d�kaz vážného zájmu zaplatí Navrhovatel bankovním p�evodem pouze ze svého 

bankovního ú�tu vedeného pod svým jménem (u fyzických osob) nebo pod svým 
názvem (u právnických osob) kauci v souladu s �lánkem II. za Akcie ve výši 
500.000,- K� (slovy: p�tsettisíc korun �eských). 

 
2. Kauce je splatná bezhotovostn� na ú�et �íslo 132806217/0300 vedený u 
�eskoslovenské obchodní banky, a.s., pobo�ka Zlín, pod variabilním symbolem u 
Navrhovatel� - fyzických osob jejich rodné �íslo, u Navrhovatel� – právnických osob 
jejich I�. Kauce musí být uhrazena tak, aby byla p�ipsána na výše uvedený bankovní 
ú�et nejpozd�ji do Data uzáv�rky a k Návrhu doru�enému Organizátorovi musí být 
v souladu s �l. II. p�iložen doklad o jejím zaplacení.  

 
3. Organizátor vrátí bez zbyte�ného odkladu složené kauce Navrhovatel�m, jejichž 

Návrhy byly vy�azeny, z d�vodu nespln�ní ustanovení �lánku II. odst. 1, 2, 3, 4, 9 
t�chto Podmínek, na ú�ty uvedené v jejich návrzích výše kupní ceny v p�íloze �. 2 
t�chto Podmínek bez p�íslušenství. 

 
4. Kauce Navrhovatel� (s výjimkou Navrhovatel� uvedených v p�edchozím odstavci 

t�chto Podmínek) budou ponechány na ú�tu Organizátora do té doby, než Vybraný 
Navrhovatel (definovaný v �l. V. t�chto Podmínek), který bude vyzván k zaplacení 
kupní ceny, tuto kupní cenu uhradí v souladu s t�mito Podmínkami.  

 
5. Neprodlen� poté, nejpozd�ji však do 90 kalendá�ních dn� následujících po Datu 

uzáv�rky, budou Navrhovatel�m, kte�í se nestanou Vybranými Navrhovateli, jejich 
kauce odeslány na jejich bankovní ú�ty uvedené v jejich návrzích výše kupní ceny v 
p�íloze �. 2 t�chto Podmínek bez p�íslušenství. 

  
6. Pokud do uplynutí 90 kalendá�ních dn� následujících po Datu uzáv�rky nebude 

vypo�ádáno závazné zn�ní smlouvy o úplatném p�evodu Akcií s žádným, do té doby 
Vybraným Navrhovatelem, Organizátor sout�ž ukon�í a odešle Navrhovatel�m kauce 
v termínu a zp�sobem uvedeným v p�edchozím odstavci. 

 
7. Lh�ta pro úhradu kupní ceny kon�í desátý kalendá�ní den následující po dni doru�ení 

oznámení o p�ijetí Návrhu Vybraného Navrhovatele. Lh�ta pro uzav�ení smlouvy o 
úplatném p�evodu Akcií za�íná b�žet dnem následujícím po dni p�ipsání nabídnuté 
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kupní ceny na ú�et Organizátora a kon�í desátý kalendá�ní den po tomto dni. 
Organizátor m�že po marném uplynutí této lh�ty vyzvat dalšího Navrhovatele 
zp�sobem shora uvedeným. Uvedená lh�ta platí pro Navrhovatele uvedené v �lánku 
VI. odst. 4 t�chto Podmínek. 

 
8. Žádný Navrhovatel není povinen p�ijmout výzvu Organizátora zve�ejn�nou kdykoliv 

po uplynutí 90 kalendá�ních dn� následujících po Dni uzáv�rky. 
 

9. Vybranému Navrhovateli, který složil kauci v souladu s �l. VI. t�chto Podmínek, 
bude tato kauce zapo�tena oproti zaplacení kupní ceny. 

 
 

VII. 
Povinnosti Vybraného Navrhovatele 

 
1. Navrhovatel, který obdrží oznámení o p�ijetí Návrhu zp�sobem uvedeným v �lánku 

V. t�chto Podmínek, se stane Vybraným Navrhovatelem.  
 
2. Vybraný Navrhovatel je povinen: 
 

a) uhradit jen doplatek, tj. rozdíl mezi nabídnutou kupní cenou a zaplacenou kaucí 
(v souladu s �l. VI. t�chto Podmínek) tak, aby celková zaplacená kupní cena 
odpovídala nabídnuté kupní cen�,  

b) nabídnutou kupní cenu uhradit na bankovní ú�et Organizátora �. 
132806217/0300, vedený u pen�žního ústavu �eskoslovenská obchodní banka, 
a.s. tak, aby nabídnutá kupní cena byla p�ipsána na uvedený ú�et nejpozd�ji 
desátý kalendá�ní den ode dne následujícího po dni doru�ení oznámení o p�ijetí 
návrhu Vybraného Navrhovatele, 

c) podepsat a doru�it podepsanou smlouvu o úplatném p�evodu Akcií na adresu 
Organizátora ve lh�t�, která po�íná b�žet dnem následujícím po dni p�ipsání 
nabídnuté kupní ceny na ú�et Organizátora a kon�í šestý kalendá�ní den po 
tomto dni.   

 
3. V p�ípad�, že Vybraný Navrhovatel poruší své povinnosti dle �lánku VII. odst. 2. 

t�chto Podmínek, jeho práva na uzav�ení závazného zn�ní smlouvy o úplatném 
p�evodu Akcií zanikají a Vyhlašovatel obdobn� prost�ednictvím Organizátora 
zve�ejní následujícího dalšího Navrhovatele (první náhradní Navrhovatel), který se 
stane Vybraným Navrhovatelem. V p�ípad�, že tento Vybraný Navrhovatel (první 
náhradní Navrhovatel) nesplní své povinnosti dle �lánku VII. odst. 2. t�chto 
Podmínek, jeho práva na podepsání  smlouvy o úplatném p�evodu Akcií zanikají a 
Vyhlašovatel op�t prost�ednictvím organizátora zve�ejní následujícího dalšího 
Navrhovatele (druhého náhradního Navrhovatele), který se stane Vybraným 
Navrhovatelem. 
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VIII. 
Sankce 

 
1. Pokud Vybraný Navrhovatel poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v 

ustanovení dle �lánku VII. odst. 2. t�chto Podmínek, je Vybraný Navrhovatel povinen 
Vyhlašovateli zaplatit pokutu ve výši kauce, která je uvedená v �lánku VI. t�chto 
Podmínek. 

  
2. Vyhlašovatel je oprávn�n zapo�íst svoji pohledávku na zaplacení pokuty oproti 

složené kauci, kterou Vybraný Navrhovatel složil dle t�chto Podmínek. Vyhlašovatel 
je rovn�ž oprávn�n k provedení inkasa uvedené kauce. Organizátor vrátí bez 
zbyte�ného odkladu ostatní p�ípadná pln�ní Vybraným Navrhovatel�m, kte�í poruší 
své povinnosti dle �lánku VII. odst. 2. t�chto Podmínek, na ú�ty uvedené v jejich 
návrzích výše kupní ceny v p�íloze �. 2 t�chto Podmínek bez p�íslušenství  

 
3. Svým podpisem t�chto Podmínek vyslovuje Navrhovatel sv�j bezvýhradný trvalý a 

neodvolatelný souhlas s tímto postupem a rovn�ž jej zmoc�uje k provedení veškerých 
souvisejících úkon�.  

IX. 
Záv�re�ná ustanovení 

 
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo: 

a) tyto Podmínky m�nit, doplnit nebo obchodní ve�ejnou sout�ž zrušit, 
b) odmítnout všechny p�edložené Návrhy bez udání d�vodu, 
c) uve�ejnit zm�ny, dopln�ní a zrušení obchodní ve�ejné sout�že stejným 

zp�sobem, jakým vyhlásil tuto obchodní ve�ejnou sout�ž,  
d) nevracet Navrhovatel�m p�edložené Návrhy nebo jakékoliv jejich �ásti.  

 
2. Navrhovatelé nemají nárok na náhradu náklad� spojených s jejich ú�astí v této 

obchodní ve�ejné sout�ži v�etn� p�ípadných možných škod �i ušlého zisku. 
 
3. Jakákoliv oznámení �i jiná sd�lení jež mají být u�in�ny podle t�chto Podmínek 

Vyhlašovatelem nebo Organizátorem budou mít písemnou formu a budou zaslány 
doporu�eným psaním s dodejkou na kontaktní adresu Navrhovatele ur�enou pro 
doru�ování a uvedenou ve formulá�i pro podání návrhu výše kupní ceny.  

 
4. Na d�kaz bezvýhradného souhlasu s t�mito Podmínkami p�ipojuje Navrhovatel sv�j 

podpis. 
 
 

V ………………………………..……. dne ………………………….. 
 
 
 

………………………………………… 
(ú�edn� ov��ený podpis oprávn�né osoby) 


