
Smlouva o úplatném převodu cenných papírů 
uzavřená v souladu s příslušnými ust. obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech 

 
I. Smluvní strany 

 

a) Pan(í): .................................................................................................................. , 

rodné číslo: / , 

ulice, č.p.: ..............................................................................................................., PSČ:  , 

 

obec: ........................................................................................ , telefon: .................................................................. 

 (dále jen „prodávající“) 

 

b) Ing. Aleš Hodina, rodné číslo 721129/3045, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec (dále jen „kupující“)  

 

II. Předmět plnění smlouvy 

1. Prodávající prodává kupujícímu dále uvedené akcie za podmínek uvedených v této smlouvě a kupující tyto 

akcie za těchto podmínek od prodávajícího kupuje.  

2. Předmětem prodeje a koupě jsou kmenové akcie emitované společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., 

IČO: 18050646, sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 73970 (dále jen „Emitent“), v podobě 

listinné, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (dále jen „Akcie“). 

3. Kupní cena za jednu Akcii činí 1.750,- Kč, celkový počet prodávaných Akcií je:  

Celková kupní cena je násobkem kupní ceny za jednu Akcii a celkového počtu prodávaných Akcií. 

4. Pokud není celkový počet prodávaných Akcií uveden, má se za to, že prodávající prodává kupujícímu všechny 

akcie společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., které vlastní a které budou vydány emitentem na základě 

zvláštní plné moci. V takovém případě je smlouva účinná okamžikem vydání listinných Akcií emitentem. 

5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem výše uvedených Akcií a držitelem veškerých práv z této 

skutečnosti plynoucích, že převáděné Akcie jsou v jeho výlučném vlastnictví, že je jediným oprávněným z práv 

spojených s  těmito Akciemi a že od Akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva. Prodávající 

dále prohlašuje, že na těchto Akciích nevázne právo přednostní koupě, případně opce, třetí osoby, nebo jiné 

právo třetí osoby, např. zástavní právo, nebo jiné břemeno či jakákoliv, zejména právní, vada. 

 

III. Převod akcií 
1. Kupující tímto zmocňuje společnost FINANCE Zlín, a.s., IČO: 60732075, sídlo: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, 

PSČ 76001 (dále jen „Obchodník“) k převzetí přijetí návrhu kupní smlouvy od prodávajícího. Obě smluvní 

strany současně zmocňují Obchodníka ke všem úkonům nezbytným k provedení obchodu podle této smlouvy a 

dávají Obchodníkovi pokyn k tomu, aby provedl vypořádání obchodu, tj. aby vyplatil celkovou kupní cenu 

prodávajícímu oproti převodu shora uvedených Akcií na kupujícího. 

2. Prodávající, který si Akcie v listinné podobě od Emitenta dosud nepřevzal, se zavazuje vystavit Obchodníkovi 

k převzetí Akcií od Emitenta plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doručit ji na adresu 

Obchodníka. Obchodník v tomto případě nejpozději do 16.12.2008 Akcie od Emitenta vyzvedne a převede na 

kupujícího. 

3. Prodávající, který Akcie v listinné podobě od Emitenta již převzal, se zavazuje předat je Obchodníkovi. Za 

předání se též považuje jejich doručení Českou poštou, s.p. Obchodníkovi. Doručení prostřednictvím České 

pošty s.p. se děje na náklady a nebezpečí prodávajícího. Obchodník v tomto případě doručené Akcie převede na 

kupujícího ihned po jejich doručení.  

 

IV. Kupní cena 

Celková kupní cena za všechny Akcie uvedené v článku II bude prodávajícímu odeslána na náklady kupujícího 

do 5 pracovních dnů ode dne převodu akcií dle článku III, a to (zakroužkujte Vaši volbu): 

 

a) na účet číslo ............................................................................ / ..................... 

 

(pouze u starých čísel sporožira je nutný navíc specifický symbol: ............................................................... ) 

 

b) poštovní poukázkou na adresu prodávajícího 

 

 

 



V. Účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva je neúčinná, pokud jeden její řádně a úplně vyplněný stejnopis opatřený úředně ověřeným 

podpisem prodávajícího nebude nejpozději do 6.11.2008 doručen poštovní zásilkou nebo osobně na adresu sídla 

Obchodníka, neurčí-li kupující v písemném pokynu Obchodníkovi jinak. 

2. V případě, že prodávající si Akcie v listinné podobě od Emitenta dosud nepřevzal, je nutnou podmínkou 

účinnosti smlouvy i doručení plné moci dle čl. III. odst. 2 smlouvy na adresu sídla Obchodníka nejpozději do 

6.11.2008, neurčí-li kupující v písemném pokynu Obchodníkovi jinak.  

3. V případě, že prodávající si Akcie v listinné podobě od Emitenta již převzal, je nutnou podmínkou účinnosti 

smlouvy i doručení Akcií na adresu sídla Obchodníka nejpozději do 6.11.2008, neurčí-li kupující v písemném 

pokynu Obchodníkovi jinak. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či rušit pouze písemně.  

3. Pokud nějaké ustanovení této smlouvy bude prohlášeno soudem či jiným příslušným orgánem za neplatné 

nebo nevymáhatelné, zůstane zbytek ustanovení smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu 

ovlivněn, narušen nebo shledán neplatným. Smluvní strany se zavazují, že neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

nahradí jiným smluvním ujednáním, které se bude co možná nejvíce blížit účelu původního ustanovení a bude 

platné, účinné a vymáhatelné, a to formou písemného dodatku ke smlouvě do dvou týdnů od okamžiku, kdy 

vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly a odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli, nikterak ovlivněné tísní či jiným nepříznivým stavem. 

 

Dne 20. října 2008. 

         
..................................................                                                 ................................................. 

                 kupující                                                                                   prodávající 

 

                Úřední ověření podpisu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plná moc 
 

Zmocnitel:   
 

Jméno a příjmení: 

 

 

Ulice, čp: 

 

 

Obec, PSČ: 

 

 

Rodné číslo:  

 

                     

           

Zmocněnec: 

 

FINANCE Zlín, a.s., IČO: 60732075, sídlo: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 76001 

 

 

Níže podepsaný Zmocnitel dává tímto plnou moc Zmocněnci k těmto úkonům: 

a) k převzetí všech Zmocnitelových akcií, emitovaných v listinné podobě společností 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČO: 18050646, sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 

1000, PSČ 73970, znějících na majitele, v souvislosti se změnou podoby akcií na listinnou 

 

b) ke všem ostatním úkonům souvisejících s výše uvedenými. 

 

 

 

Podpis Zmocnitele: 

   (úředně ověřený) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


