
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů 

vyhotovená dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách 
 

 

I. 
Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby 

neregistrovaných listinných akcií na majitele společnosti ZNZ Přeštice, a.s., IČ: 

49790757, které jsou v majetku úpadce Zemědělské družstvo Přeštice (v konkursu), 

IČ: 49195395 se sídlem Přeštice, PSČ 334 01. 

 

Den konání:   23.10.2006 

Místo konání:  v salónku restaurace U Salzmannů, Pražská 8, Plzeň 301 36 

Čas zahájení dražby:  9:00 hod (po ukončení zápisu účastníků dražby) 

Zápis účastníků dražby od:  8:00 hod. 

 

II. 
Dražebník:     Obchodník s cennými papíry WEST BROKERS a.s., IČ: 648 32 341, 

se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, zapsán v OR vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, zastoupený Ing. Pavlem Netrvalem – 

předsedou představenstva. Dražebník je oprávněn organizovat veřejné dražby 

cenných papírů (na základě rozhodnutí KCP č.j. 43/N/192/2001-2). Dražební řád byl 

schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry a je k dispozici v sídle dražebníka, 

v místě konání dražby a na www stránkách dražebníka (www.wb.cz). 

 

Navrhovatel: Správce konkursní podstaty JUDr. Ing. Stanislav Sequens, rč: 

410120/024, bytem Malý Bolevec E 542, 323 21  Plzeň – ustaven správcem 

konkursní podstaty dle Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 54 K 34/2004-51 ze 

dne 11.01.2005 o prohlášení konkursu na majetek úpadce Zemědělské družstvo 

Přeštice, IČ: 49195395 se sídlem Přeštice, PSČ 334 01, zapsaného v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Dr, vložka 1588. 

 

Vlastník:          Majitelem souboru cenných papírů je  Zemědělské  družstvo  Přeštice  

(v konkursu), IČ: 49195395 se sídlem Přeštice, PSČ 334 01. 



 

III. 
1. Předmětem dražby je 3345 ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 

1.000,-Kč, nekótovaných, znějících na majitele, s čísly 69375 až 72719, vydaných 

emitentem ZNZ Přeštice, a.s., IČ: 49790757, se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 

334 22, zapsaným v OR vedeném Krajským  soudem v Plzni, oddíl B, vložka 400.  

2. Listinné akcie, které jsou předmětem dražby, jsou v majetku úpadce 

Zemědělské družstvo Přeštice (v konkursu), IČ: 49195395 se sídlem Přeštice, PSČ 

334 01. Všechny tyto akcie budou draženy jako jeden celek.  

3. Odhadní cena za všechny nabízené akcie v dražbě byla stanovena posudkem 

znalce Ing. Jiřího Vaňka ze dne 15.08.2006, pod číslem posudku 057 ve výši 

986.775,- Kč (cena za jednu akcii byla stanovena ve výši 295,- Kč). Posudek je 

k dispozici k nahlédnutí v sídle dražebníka.  

4. Prohlídka předmětu dražby je stanovena na 6.9.2006 od 11.00 do 12.00 hod. 

a 27.9.2006 od 11.00 do 12.00 hod. v sídle dražebníka. 

 

IV. 
Nejnižší podání činí 980.000,- Kč, minimální příhoz byl stanoven na 20.000,- Kč.  

 

V. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 250.000,- Kč. Dražební jistota musí být 

uhrazena na účet dražebníka č. 107192292/0300 (jako variabilní symbol musí být 

uvedeno identifikační číslo /u právnických osob/ či rodné číslo /u fyzických osob/ 

účastníka dražby), vedený u ČSOB, buďto v hotovosti nebo bankovním převodem. 

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této vyhlášky a končí 

zahájením dražby. Za čas úhrady dražební jistoty je považován okamžik, kdy jsou 

peníze připsány na účet dražebníka. 

Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Bankovní 

záruka musí být vydána bankou mající povolení ČNB působit na území ČR a musí 

být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a musí 

platit alespoň šedesát dnů po datu dražby. 

Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad prokazující zaplacení dražební 

jistoty (výpis z účtu prokazující odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní 



složenka, záruční listina osvědčující bankovní záruku, apod.). Poté bude zapsán do 

seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. 

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota složená v 

penězích bankovním převodem ve prospěch účtu, jehož číslo účastník písemně sdělí 

dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby. Účastníci dražby, 

kteří se nestanou vydražiteli, vyzvednou dražební jistotu složenou ve formě bankovní 

záruky osobně po skončení dražby.  

Bylo-li od dražby upuštěno, vrátí se poskytnuté jistoty bez zbytečného odkladu od 

upuštění od dražby. 

 

VI. 
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením, v případě, že nebude 

cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,-Kč ihned po skončení dražby 

v hotovosti, v případě, že bude cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,-Kč, 

ale nebude vyšší než 500.000,-Kč do 10 dnů od skončení dražby, v případě, že bude 

cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,-Kč do 3 měsíců od skončení dražby. 

Pokud vydražiteli nevznikne povinnost uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po 

skončení dražby v hotovosti, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 

vydražením ve stanovených lhůtách  na bankovní účet č. 107192292/0300 vedený u 

ČSOB, variabilní symbol „identifikační číslo či rodné číslo vydražitele“, buďto v 

hotovosti nebo bankovním převodem. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit 

započtením, platební kartou nebo šekem. Platba směnkou je nepřípustná. 

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 bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny 

vrátí záruční listiny vydražiteli. 

 

VII. 
Dražebník upozorňuje, že osoby mající k předmětu dražby předkupní právo jsou 

povinny své právo doložit listinami v originále nebo v úředně ověřené kopii do 

zahájení dražby, jinak nelze předkupní právo uplatnit. 

 

 



VIII. 
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj 

vlastnictví vydražených akcií k okamžiku udělení příklepu. Převod akcií bude 

proveden po připsání částky dosažené vydražením na účet dražebníka. 

Listinné akcie budou předány vydražiteli v sídle dražebníka. O předání předmětu 

dražby bude sepsán protokol Předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, 

navrhovatel a vydražitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu 

dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně 

navrhovatele nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 

z jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž dnem přechází na 

vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-

li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a 

odpovědnost za škodu. 

 
IX. 

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. Dražebník zdůrazňuje, že zmařitel je povinen uhradit 

všechny náklady spojené s realizací zmařené či případně opakované dražby – viz  § 

2 odst. m) zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Nestačí-li na úhradu těchto 

nákladů výše dražební jistoty, je povinen ten, kdo způsobil zmaření dražby, uhradit 

zbylou část nákladů do 14 dnů od vyzvání dražebníka. 
 
 
V Plzni  dne  16.08.2006 
 
 
 
 
.....................……………….  ........................………………   
Ing. Pavel Netrval    JUDr. Ing. Stanislav Sequens  
předseda představenstva            správce konkursní podstaty 
WEST BROKERS a.s.         Zemědělské družstvo Přeštice (v konkursu)
  

 


