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Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií  
(dále jen „veřejný návrh“) 

 
 

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, 537 
28, IČ: 48171590, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, 
číslo vložky 957 (dále jen „navrhovatel“) činí na základě usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 3. 4. 
2007, kterým bylo rozhodnuto o vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tento veřejný 
návrh: 
 
1. Navrhovatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu o koupi akcií s vlastníkem kmenových akcií na majitele 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, jejichž emitentem je navrhovatel (dále jen „akcie“), 
pokud tato osoba ve stanovené lhůtě písemně oznámí, že veřejný návrh přijímá (dále jen „příjemce“). 

 
2. Písemné oznámení o přijetí veřejného návrhu musí obsahovat:  

a) označení navrhovatele, tj. jeho obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, 
b) označení příjemce, tj. u právnické osoby její obchodní firmy nebo název, identifikační číslo a sídlo, u 

fyzické osoby její jméno a příjmení, datum narození a bydliště, 
c) počet kusů akcií, které příjemce prodává navrhovateli, přičemž tyto akcie musí být v jeho  výlučném 

vlastnictví a nesmí být zatíženy zástavním právem či jinými závazky, 
d) číslo účtu, na který příjemce požaduje zaplatit kupní cenu akcií, 
e) úředně ověřený podpis příjemce, 
f) je-li příjemcem právnická osoba, předložení originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu 

z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců, 
g) je-li příjemce zastoupen, předložení úředně ověřené plné moci. 

 
3. Přijetí veřejného návrhu je nutné učinit v českém jazyce. V opačném případě musí být připojen úřední 

překlad. 
 
4. Uzavření kupní smlouvy navrhovatel příjemci písemně potvrdí do 15 dnů po doručení oznámení 

příjemce a převzetí akcií. 
 
5. Kupní smlouva je uzavřena, pokud příjemce ve lhůtě čtyř týdnů ode dne zveřejnění veřejného návrhu 

doručí navrhovateli oznámení o přijetí veřejného návrhu a předá akcie. Lhůta je zachována, pokud 
příjemce splní uvedené povinnosti nejpozději v poslední den lhůty v sídle navrhovatele. V opačném 
případě kupní smlouva nevznikne. 

 
6. Kupní cena na jeden kus uvedené akcie činí 285,-- (dvě sta osmdesát pět) Kč. Kupní cenu akcií zaplatí 

navrhovatel příjemci do 14 dnů po skončení platnosti tohoto veřejného návrhu za předpokladu řádného a 
včasného splnění jeho povinností, a to bezhotovostně na účet uvedený v oznámení o přijetí veřejného 
návrhu. Zaplacením se rozumí odepsání částky z účtu navrhovatele. 

 
7. Náklady spojené s úředním ověřením podpisu příjemce, úředním překladem oznámení o přijetí veřejného 

návrhu, není-li učiněn v českém jazyce, a odesláním tohoto oznámení hradí příjemce. Ostatní náklady 
hradí navrhovatel. 

 
8. Navrhovatel prohlašuje, že má vytvořeny vlastní finanční zdroje na koupi akcií a že nebude činit žádné 

podstatné změny při naplňování předmětu podnikání. Neplánuje ani žádné změny týkající se 
zaměstnanců navrhovatele či členů jeho orgánů. 

 
9. Uvede-li příjemce v oznámení o přijetí veřejného návrhu nepravdivé údaje, má prodávající právo od 

kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě se smlouva od počátku ruší. Oznámení o odstoupení od kupní 
smlouvy zašle navrhovatel na adresu příjemce uvedenou v oznámení o přijetí návrhu doporučeným 
dopisem. Za den doručení se považuje pátý den po předání zásilky k poštovní přepravě. 

 
10. Kupní smlouva o koupi akcií se řídí právním řádem České republiky. Veškeré její změny lze učinit 

pouze písemnou formou. 


