
 

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů podle § 36 an. zákona č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhlášení dražby 
Patria Finance, a.s., IČ: 60197226, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583, vedeném Městským soudem v Praze, jako dražebník 
(Dražebník) vyhlašuje veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů emitovaných společností 
HEDVA PRIMA, a.s., IČ: 48171565, se sídlem Moravská Třebová - Předměstí, Na Stráni 572/6, 
PSČ 571 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 956 (Navrhovatel). 
Dražba bude provedena na základě návrhu Navrhovatele.  

Místo, datum a čas konání dražby 
Dražba se uskuteční dne 30. září 2013, v sále jídelny společnosti HEDVA PRIMA, a.s., 
Lanškrounská 1407/91, Moravská Třebová, PSČ 571 21.  
Dražba bude zahájena ve 12:00 hodin.  
Zápis účastníků začne v 11:30 hodin. 

Popis předmětu dražby 
Předmětem dražby bude následující soubor akcií:  

Emitent akcií: Navrhovatel 
Akcie: 
 
 
 

Akcie Navrhovatele, u nichž došlo v souvislosti se snížením základního 
kapitálu ke snížení jejich jmenovité hodnoty, a které akcionáři přes 
opakované výzvy Navrhovatele nepředložili za účelem vyznačení nižší 
jmenovité hodnoty ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 
Konkrétně se jedná o 39.416 kusů kmenových akcií na majitele v 
listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, nyní 300 Kč, datum 
emise ze dne 01.09.2003, série A, pořadová čísla:   
 
série pořadové číslo Počet série pořadové číslo počet 
A 1-10 10 A 11654-11876 223 
A 59-127 69 A 11965-12297 333 
A 196-228 33 A 12326-12385 60 
A 269-300 32 A 12472-12487 16 
A 528-606 79 A 12516-13754 1239 
A 715-1002 288 A 13771-13982 212 
A 1027-1038 12 A 14013-14016 4 
A 1047-1058 12 A 14047-14286 240 
A 1060-1315 256 A 14307-14394 88 
A 1340-1626 287 A 14411-15048 638 
A 1645-1704 60 A 15073-15556 484 
A 1721-1796 76 A 15577-15630 54 
A 1827-2156 330 A 15639-15658 20 
A 2165-2204 40 A 15691-15906 216 
A 2215-2407 193 A 15935-16102 168 
A 2418-2429 12 A 16109-16490 382 
A 2442-2619 178 A 16497-16602 106 
A 2650-2749 100 A 16611-16843 233 
A 2766-2978 213 A 16860-17047 188 
A 2987-3046 60 A 17060-17421 362 
A 3059-3078 20 A 17426-17737 312 
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A 3095-3228 134 A 17746-17953 208 
A 3233-3268 36 A 17962-18239 278 
A 3277-3309 33 A 18252-18719 468 
A 3316-3616 301 A 18736-18793 58 
A 3640-3667 28 A 18818-18895 78 
A 3672-3707 36 A 18902-19267 366 
A 3720-3813 94 A 19276-19501 226 
A 3830-3965 136 A 19514-19771 258 
A 4009-4188 180 A 19774-20071 298 
A 4205-4356 152 A 20096-20408 313 
A 4361-4412 52 A 20453-20556 104 
A 4445-4496 52 A 20565-21048 484 
A 4501-4504 4 A 21053-21464 412 
A 4513-4700 188 A 21483-21711 229 
A 4717-4828 112 A 21780-21929 150 
A 4841-5040 200 A 22583-22837 255 
A 5087-5452 366 A 22854-23081 228 
A 5477-5566 90 A 23098-23177 80 
A 5579-5936 358 A 23184-23283 100 
A 5953-6110 158 A 23287-23619 333 
A 6119-6246 128 A 23627-24539 913 
A 6255-6550 296 A 24656-24849 194 
A 6611-6732 122 A 24924-25318 395 
A 6773-6788 16 A 25320-26341 1022 
A 6797-6934 138 A 26362-27168 807 
A 6941-6968 28 A 28221-28268 48 
A 7009-7038 30 A 28291-30000 1710 
A 7041-8368 1328 A 30025-30691 667 
A 8383-8478 96 A 30704-31000 297 
A 8509-8868 360 A 35001-35603 603 
A 8881-8896 16 A 35612-35937 326 
A 8905-9401 497 A 35942-36069 128 
A 9426-9627 202 A 98858-100000 1143 
A 9636-9851 216 A 766546-771545 5000 
A 9862-11079 1218 A 778346-780245 1900 
A 11088-11127 40 A 784746-785645 900 
A 11136-11277 142 A 786446-787945 1500 
A 11298-11553 256 A 788646-789045 400 
A 11570-11599 30 A 789146-789845 700 
A 11608-11637 30  Celkem 39416  

Podíl na základním 
kapitálu: 

 
5,32 % (po zaokrouhlení) 

Veřejně 
obchodovatelné: 

 
Ne  

Vlastník akcií: Akcionáři Navrhovatele, kteří jsou dle § 214 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v prodlení 
s předložením svých akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité 
hodnoty; vzhledem k tomu, že akcie jsou ve formě na majitele 
v listinné podobě, nejsou dle prohlášení Navrhovatele vlastníci těchto 



 

3 

 

akcií známi 
Práva třetích osob 
váznoucí na akciích: 

 
Žádná nejsou známa 

Odhad ceny:  Hodnota 1 ks akcie byla (po zaokrouhlení) oceněna ve výši 149 Kč 
(slovy: sto čtyřicet devět korun českých), tj. celková hodnota akcií činí 
5.872.984 Kč (slovy: pět milionů osm set sedmdesát dva tisíc devět set 
osmdesát čtyři korun českých), a to na základě znaleckého posudku 
č. 093-02/2013 ze dne 23.7.2013, vypracovaného Ing. Petrem Šmídem 

Akcie budou draženy jako celek. Ke dni zveřejnění této dražební vyhlášky mají akcie neomezenou 
převoditelnost. Navrhovateli ani Dražebníkovi nejsou známy žádné závazky váznoucí na akciích, 
které by podstatným způsobem ovlivňovaly jejich hodnotu.  
Hodnota akcie byla stanovena na základě výše uvedeného znaleckého posudku. Tento posudek je 
dostupný na webové adrese Dražebníka http://www.patria-finance.cz/ v sekci „Obchodování 
s akciemi“ článek veřejné dražby cenných papírů.  

Nejnižší podání, minimální příhoz, lhůta pro úhradu vydražené ceny 
Nejnižší podání činí 2.950.000 Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tisíc korun českých). 
Minimální příhoz činí 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 
Lhůta pro úhradu vydražené ceny činí 10 dní ode dne konání dražby. V případě, kdy cena dosažená 
vydražením přesáhne 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bude cena splatná do 1 
(jednoho) měsíce ode dne konání dražby.  
Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovených lhůtách, dojde ke zmaření dražby 
a vydražitel nenabyde vlastnictví k akciím. Dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího 
příslušenství bude použita na náklady zmařené dražby. 
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením bankovním převodem ve prospěch účtu 
Dražebníka na účet č. 266022653/0300 vedený u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5. Cenu 
dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou ani šekem. 

Dražební jistota 
Dražební jistota je stanovena na částku 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých). 
Dražební jistota musí být složena jedním z následujících způsobů: 
bankovním převodem na účet Dražebníka č. 266022653/0300, IBAN:  
CZ8803000000000266022653, vedený u ČSOB, a.s., variabilní číslo u právnické osoby – účastníka 
dražby její IČ, 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).  
Dražební jistota složená převodem na účet Dražebníka musí být na tento účet připsána nejpozději 
dvě hodiny před začátkem konání dražby. Dokladem o složení dražební jistoty je konfirmace 
vystavená Dražebníkem o tom, že platba účastníka dražby byla připsána na účet Dražebníka. 
Dražebník tuto konfirmaci vystaví na žádost účastníka dražby, který o konfirmaci požádá nejpozději 
dva pracovní dny přede dnem konáním dražby a zašle tuto konfirmaci účastníkovi řízení.  
Účastníci dražby mohou o vystavení a zaslání konfirmace požádat (i) písemně, na adrese Patria 
Finance, a.s., Jungmannova 24, Praha 1, (ii) osobně v sídle Dražebníka, (iii) elektronicky na e-
mailové adrese drazba@patria.cz, (iv) telefonicky.  
V případě, kdy (i) účastník dražby o vystavení konfirmace požádá později jak dva pracovní dny 
přede dnem konání dražby nebo (ii) bude zřejmé, že konfirmaci nebude možné účastníkovi dražby 
doručit přede dnem konání dražby, Dražebník účastníkovi dražby předá konfirmaci v sídle 
Dražebníka nebo dne 30. září 2013 mezi 11:30 – 12:00 hodin v místě konání dražby. 
formou bankovní záruky, která musí být učiněna formou písemného prohlášení banky v záruční 
listině, že uspokojí Dražebníka (věřitele) a Navrhovatele, a to do výše dražební jistoty uvedené v této 
vyhlášce, jestliže Dražebník o takové plnění požádá banku z toho důvodu, že účastník dražby, na 
jehož žádost se zavázala banka záruční listinou plnit, jako vydražitel zmaří dražbu. Záruční listina 
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musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou 
působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Bankovní záruka musí 
být platná minimálně do 31.10.2013. 
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (konfirmace 
vyhotovená Dražebníkem, bankovní záruka) a poté se zapíše do zápisu o dražbě a bude mu přiděleno 
dražební číslo.  

Vrácení dražební jistoty 
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota zaslaná bankovním 
převodem, a to do sedmi dnů ode dne konání dražby. Dražitel dražební jistotu těmto účastníkům vrátí 
na účet, z kterého byly peníze poukázány, neuvede-li dražitel jiné číslo účtu.  
Dražební jistotu ve formě bankovní záruky předložené účastníkem, který předmět dražby nevydražil, 
je Dražebník povinen bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi dražby.  

Prohlídka akcií 
Prohlídka akcií byla stanovena na následující dva termíny:  
9. září 2013 mezi 9– 11 hodinou, a 
23. září 2013 mezi 9 – 11 hodinou.  
Prohlídka se uskuteční v sídle Dražebníka na adrese Jungmannova 24, Praha 1, 6. poschodí. 
Předmětem prohlídky bude také znalecký posudek č. 093-02/2013. 
Po identifikaci zájemce o prohlídku na recepci bude při samotné prohlídce v jednací místnosti 
Dražebníka vždy přítomen alespoň jeden zaměstnanec Dražebníka za účelem zabezpečení prohlídky. 

Předání akcií vydražiteli 
Akcie budou vydražiteli předány po uhrazení ceny dosažené vydražením. 
Do tří pracovních dnů po uhrazení ceny dosažené vydražením, tj. po připsání peněžních prostředků 
na účet Dražebníka (článek 0), zašle Dražebník písemnou výzvu vydražiteli, aby se dostavil do sídla 
Dražebníka a převzal vydražené akcie.  
Vydražitel je povinen vydražené akcie převzít do 30ti dnů ode dne úhrady ceny dosažené 
vydražením.  
Upozornění pro věřitele a osoby, které mají k akciím předkupní právo 
Osoby, které mají k draženým akciím předkupní právo, jsou povinny předložit Dražebníkovi v jeho 
sídle originály listin či jiných podkladů, které toto právo dokládají. S ohledem na nezbytnost ověřit 
věrohodnost těchto listin a podkladů, je třeba, aby tyto podklady byly Dražebníkovi předloženy 
alespoň dva pracovní dny předcházející dni konání Dražby. 
Ke dni vydání této dražební vyhlášky Navrhovateli ani Dražebníkovi nejsou známy žádné 
pohledávky, které by byly zajištěny zástavní právem k akciím.  
Je-li někdo dražebním věřitelem, tj. má svou pohledávku zajištěnou zástavním právem k akciím, je 
třeba, aby za účelem přihlášení takovéto pohledávky prokázal Dražebníkovi své právo k takové 
pohledávce prostřednictvím doložení originálů listin či jiných podkladů. S ohledem na nezbytnost 
ověřit věrohodnost těchto listin a podkladů je třeba, aby tyto podklady byly Dražebníkovi předloženy 
alespoň dva pracovní dny předcházející dni konání Dražby. 
 

Za Dražebníka: Za Navrhovatele: 
David Reiterman 
na základě plné moci 

Představenstvo HEDVA PRIMA, a.s. 

  

 
 


