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VEŘEJNÝ NÁVRH  

SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ  
 

 

Obchodní společnost OSTROJ a.s.  
IČO: 45193681, se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, PSČ 746 01 Opava, 

předkládá  
na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26.4.2022 

veřejný návrh smlouvy na koupi svých akcií určený vlastním akcionářům  

(dále jen „Návrh“) 

 

 
Tento Návrh je uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami 

společnosti OSTROJ a.s. pro svolání valné hromady, tj. na internetových stránkách www.ostroj.cz a 

v Obchodním věstníku.   

 

1. Identifikace navrhovatele a adresátů: 

 

1.1.  Navrhovatel:  

Obchodní společnost OSTROJ a.s., IČO: 45193681, se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 

PSČ 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 349 (dále jen „Navrhovatel“).  

 

1.2.  Adresáti Návrhu:  

Návrh je určen všem akcionářům vlastnícím Akcie Navrhovatele, kteří jsou zapsáni 

v seznamu akcionářů Navrhovatele (dále jen „Akcionář“).   

 

2. Podstatné náležitosti smlouvy na koupi akcií (dále jen „Kupní smlouva“):  

 

2.1. Akcie, na něž se Návrh vztahuje (dále jen „Akcie”):  

Návrh se vztahuje na následující akcie, resp. hromadné listiny tyto akcie nahrazující:   

      Emitent:                   OSTROJ a.s. 

      Druh:                        kmenové akcie  

      Forma:                      na jméno 

      Podoba:                    listinná  

      Jmenovitá hodnota:  600,- Kč  

      Kótované:                 ne  

 

S Akciemi musí být spojena všechna práva i samostatně převoditelná dle obecně závazných 

právních předpisů a platných stanov Navrhovatele. Akcie a nesmí být zastaveny nebo jinak 

zatíženy právy třetích osob. Navrhovatel nenabývá ani nepřijímá s Akciemi žádné závazky 

vůči 3. osobám.  
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2.2. Nejvyšší počet Akcií, které může Navrhovatel nabýt:  

Počet Akcií, na které se Návrh vztahuje, a které je Navrhovatel oprávněn nabýt, nesmí 

překročit v kumulativní výši 30.000 ks Akcií (dále jen „Nejvyšší počet Akcií“).  

      Akcie nad Nejvyšší počet Akcií nebudou vykupovány. Při překročení Nejvyššího počtu Akcií 

v rámci jedné Akceptace dojde k uzavření Kupní smlouvy pouze do dovršení Nejvyššího 

počtu Akcií.  

 

2.3.  Navrhovaná kupní cena za jednu Akcii:  

Navrhovaná kupní cena (maximální i minimální zároveň) za jeden kus Akcie činí 600,- Kč 

(slovy: šestset korun českých).  

 

3. Lhůta závaznosti Návrhu:  

Tento Návrh je závazný po dobu, po kterou může Navrhovatel na základě pověření valné 

hromady nabývat Akcie, tj. do 22.12.2022. Pouze v této lhůtě je Navrhovatel oprávněn 

přijímat Akceptace Návrhu. 

Pokud před uplynutím této lhůty budou uzavřeny Kupní smlouvy do Nejvyššího počtu Akcií, 

končí Lhůta závaznosti Návrhu dnem, kdy bude uzavřena Kupní smlouva završující Nejvyšší 

počet Akcií.  

 

4. Důvod, proč je Návrh činěn  

Na základě návrhu správní rady schválila valná hromada Navrhovatele dne 26.4.2022 

rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společností za shora stanovených podmínek, ve snaze 

umožnit akcionářům zpeněžit jejich investice do akcií společnosti OSTROJ a.s.  

 

5. Další podmínky uzavření Kupní smlouvy 

 

5.1. Způsob přijetí Návrhu 

Akcionář učiní přijetí Návrhu písemnou akceptací Návrhu (dále jen „Akceptace“) doručenou 

do sídla Navrhovatele, a to buď osobně, poštou nebo elektronickou cestou za dále uvedených 

podmínek.   

Akceptaci učiní Akcionář prostřednictvím závazného Akceptačního formuláře, který je 

dostupný na https://www.ostroj.cz, v sekci „Pro akcionáře“ (přímý odkaz - zde -), a musí 

povinně obsahovat tyto náležitosti:  

(a) Identifikace Akcionáře: jméno, příjmení, datum narození, bydliště u fyzické osoby / 

obchodní firmu, identifikační číslo, sídlo u právnické osoby, 

(b) Údaje o počtu Akcií, které chce Akcionář prodat, a jejich číselné označení,  

(c) Prohlášení Akcionáře, že Návrh přijímá, 

(d) Údaj o bankovním spojení, na které má být poukázána kupní cena, 

(e) Čestné prohlášení, že Akcie nejsou zastaveny nebo jinak zatíženy právy třetích osob.  

(dále jen „Formulář“) 

Akceptace musí být Navrhovateli doručena nejpozději poslední den Lhůty závaznosti Návrhu 

dle čl. 3, k později doručeným Akceptacím se nepřihlíží.   

Akceptace s dodatkem nebo odchylkou, byť i s takovými, které podstatně nemění podmínky 

Návrhu, není přijetím Návrhu.  

 

5.1.1. Osobní Akceptace v sídle Navrhovatele:  

Akcionář (případně zástupce Akcionáře) učiní Akceptaci na určeném Formuláři osobně 

v sídle Navrhovatele v předem dohodnutém termínu, spolu s předložením příslušného 

počtu kusů Akcií, o jejichž prodej má zájem.  

https://www.ostroj.cz/
https://www.ostroj.cz/webfiles/dokumenty/akcionari/2022_akceptacni_formular.pdf
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Akcionář (zástupce Akcionáře) je povinen Navrhovateli řádně prokázat svou totožnost, 

(dokladem totožnosti).  

Řádně vyplněný Formulář Akcionář (zástupce Akcionáře) podepíše před pověřeným 

zaměstnancem Navrhovatele a rubopisuje Akcie ve prospěch Navrhovatele (případně  

předloží již rubopisované Akcie). 

Pro sjednání konkrétního termínu je třeba předem kontaktovat Navrhovatele                          

e-mailem na adrese: akcie@ostroj.cz, nebo na tel. č. 553 872 204 (Ing. Fričová). 

 

5.1.2. Akceptace bez osobní přítomnosti:  

Akcionář (případně zástupce Akcionáře) učiní Akceptaci písemnou formou na určeném 

Akceptačním formuláři, který doručí Navrhovateli buď v listinné podobě s úředně 

ověřeným podpisem, nebo elektronicky podepsaný formou, která je svými účinky shodná 

s úředně ověřeným podpisem (např. přes datovou schránku Akcionáře, elektronickou 

zprávou podepsanou kvalifikovaným/uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).  

 

Doručovací adresa Navrhovatele: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava-Předměstí, 

doručovací číslo: 746 41  

Datová schránka Navrhovatele: b97fiun 

E-mailová adresa Navrhovatele: akcie@ostroj.cz  

 

Odevzdání Akcií: Podmínkou této formy Akceptace je, že Akcionář doručí Navrhovateli 

na adresu jeho sídla: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava-Předměstí, doručovací číslo: 

746 41, také Akcie, jichž se prodej týká, řádně rubopisované ve prospěch Navrhovatele, a 

to nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání Akceptace Navrhovateli, v každém případě však 

nejpozději do Lhůty závaznosti Návrhu dle čl. 3. Nedodržení těchto lhůt znamená, že 

k uzavření Kupní smlouvy nedojde.    

Pozn.: Rubopis musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Navrhovatele jako nabyvatele 

Akcií a vlastnoruční podpis Akcionáře jako původního vlastníka (Akcionář vyplní k tomu 

určenou tabulku na zadní straně Akcie). 

 

5.1.3. Zastoupení Akcionáře:  

V případě zastoupení Akcionáře se vyžaduje také předložení plné moci s úředně ověřeným 

podpisem Akcionáře, která bude nedílnou součástí Akceptace. Pro předejití pochybností se 

doporučuje, aby z plné moci vyplývalo zmocnění k jednání v rámci akceptace Návrhu a 

převodu akcií.  

 

5.1.4. Akcionář – právnická osoba:  

Spolu s Akceptací je třeba doložit aktuálně platný výpis Akcionáře-právnické osoby  

z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce.  

 

5.2.  Okamžik uzavření kupní smlouvy:  

Doručením Akceptace Navrhovateli za podmínek uvedených v čl. 5.1. Návrhu dochází 

k uzavření Kupní smlouvy na koupi Akcií. V případě Akceptace bez osobní přítomnosti (viz 

čl. 5.1.2.) je podmínkou uzavření Kupní smlouvy doručení rubopisovaných Akcií do sídla 

Navrhovatele nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání Akceptace Navrhovateli, v každém 

případě nejpozději do konce Lhůty závaznosti Návrhu. 

Kupní smlouvy budou s Akcionáři uzavírány v pořadí, v jakém budou Navrhovateli doručeny 

Akceptace.   

mailto:akcie@ostroj.cz
mailto:akcie@ostroj.cz
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Uzavření Kupní smlouvy Navrhovatel oznámí Akcionáři v případě, že není akceptace učiněna 

osobně v sídle Navrhovatele, a to e-mailem nebo jinou vhodnou formou, do 5 pracovních dnů 

od uplynutí Lhůty závaznosti Návrhu. Neučiní-li tak, platí že je uzavření Kupní smlouvy 

oznámeno.  

 

5.3. Splatnost kupní ceny: 

Úhrada kupní ceny Akcií bude provedena Navrhovatelem bezhotovostně převodem na účet 

určený Akcionářem v Akceptaci v nejbližším platebním termínu Navrhovatele po uplynutí 10 

dnů od doručení Akceptace Navrhovateli, resp. od předložení Akcií v případě Akceptace bez 

osobní přítomnosti (viz čl. 5.1.2.).  

Platebními termíny Navrhovatele jsou 10. a 25. kalendářní den v měsíci s tím, že pokud 

připadne platební termín na sobotu, neděli nebo státní svátky dle zák. č. 245/2000 Sb., je 

platebním termínem nejblíže následující pracovní den.  

 

5.4.  Odstoupení od Kupní smlouvy: 

Vedle odstoupení od smlouvy podle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku se 

obdobně použijí pro odstoupení od Kupní smlouvy také ustanovení zák. č. 104/2008 Sb., 

zákon o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších předpisů.  

Jestliže byla Kupní smlouva uzavřena, může Akcionář od smlouvy odstoupit po dobu Lhůty 

závaznosti Návrhu dle čl. 3 i bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou 

formu, musí obsahovat údaje o Akcionáři a Akciích obdobně jako ve Formuláři a musí být 

opatřeno úředně ověřeným podpisem Akcionáře a doručeno Navrhovateli.  

Navrhovatel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že prohlášení Zájemce 

v Akceptaci budou nepravdivá, neúplná či zavádějící. 

Po odstoupení od Kupní smlouvy se strany vzájemně vypořádají.  

Akceptaci lze zrušit, dojde-li zrušení Navrhovateli nejpozději s Akceptací.  

 

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů:  

Informace jsou dostupné na www.ostroj.cz, prostřednictvím dokumentu: „Zásady zpracování 

osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s.“, případně obecně ve vztahu k akcionářům v 

sekci Pro akcionáře, část GDPR, prostřednictvím dokumentu: "Zásady zpracování osobních 

údajů ve společnosti OSTROJ a.s. – pro akcionáře“.  

7. Bližší informace: 

Žádosti o poskytnutí více informací směřujte na e-mailovou adresu Navrhovatele: 

akcie@ostroj.cz.  

 

 

 

 

V Opavě dne 31.5.2022 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Trochta, v.r.  

     předseda správní rady                 

                     OSTROJ a.s.  

 

mailto:akcie@ostroj.cz

