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OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI  
(dále také „oznámení VŘ“) 

Agrodružstvo Zábřeh, IČO: 476 73 656 

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01 
 (dále také jen „oznamovatel“) 

 
zahajuje dne 9. září 2022 výběrové řízení na prodej „uzavřeného zemědělského areálu Jestřebí“  

za podmínek na zajištění zájemců o koupi  
 

Důležité upozornění: předmět koupě je „uzavřený zemědělský areál Jestřebí“, který je představován 
následujícími nemovitými věcmi: pozemek p.č . st. 69 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  
je stavba č .p. 145 (jina  stavba), pozemek p.č . st. 70/2 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  
souč a stí  je stavba bez č p/č e (zem. stavba), pozemek p.č . st. 71 - zastave na  pločha a na dvoř í , 
jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (zem. stavba), pozemek p.č . st. 72/2 - zastave na  pločha a 
na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (jina  stavba), pozemek p.č . st. 74 - zastave na  pločha 
a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (jina  stavba), pozemek p.č . st. 77/1 - zastave na  
pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (zem. stavba), pozemek p.č . st. 79 - 
zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (zem. stavba), pozemek p.č .st. 
80/1 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (zem. stavba), pozemek 
p.č . st. 82/1 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (jina  stavba), 
pozemek p.č . st. 87 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e (jina  
stavba), pozemek p.č . st. 88 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez č p/č e 
(jina  stavba), pozemek p.č . st. 102 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba bez 
č p/č e (jina  stavba), pozemek p.č .st. 114 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je stavba 
bez č p/č e (jina  stavba), pozemek p.č . st. 129 - zastave na  pločha a na dvoř í , jehoz  souč a stí  je 
stavba bez č p/č e (jina  stavba) a pozemky p.č . 147/3, 147/4, 149/2, 149/5, 149/6, 149/7, 
149/8 - ostatní  pločha, manipulač ní  pločha, vs e zapsa ny na LV č . 61 přo kat. u zemí  Jestř ebí č ko, 
obeč Jestř ebí , okřes Š umpeřk. Uzavř eny  zeme de lsky  ařea l je k prodeji pouze jako celek a je 
podřobne  popsán v příloze tohoto oznámení, která tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení VŘ.   
 
Oznamovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu 
podávaly nabídky v souladu s podmínkami tohoto oznámení VŘ. Toto oznámení je po celou dobu 
lhůty pro podávání návrhů uveřejněno na internetových stránkách oznamovatele www.agdz.cz a na 
informační desce družstva.  

 
ČÁST A 

PODMÍNKY NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI: 
 

1) Doručení přihlášky do výběrového řízení: 
Zájemče o koupi dořučí oznamovateli přihlášku v zalepené obálče označené heslem: 
„PŘIHLÁŠKA  - uzavřený zemědělský ařeál Jestřebí“ – „NEOTVÍRAT!“ 
na adresu: Agřodřužstvo Zábřeh, Zábřeh, Dvořská 19a, č.p. 853, PŠČ: 789 01 přostředničtvím 
poštovní služby. Přihlášky přostředničtvím poštovní služby musí být podány k dořučení 
pouze jako psaní listovní zásilka u dřžitele poštovní ličenče tj. České pošty s.p., tedy nikoli 
přostředničtvím jinýčh služeb, a to tak, aby byla dořučena oznamovateli nejpozději dne 
5.10.2022. 

http://www.agdz.cz/
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Přihlášku lze dořučit také osobně. Přihlášky osobně dořučované budou přijímány pouze  
v přačovní dny od 7.00 do 15.00 hodin v sídle Agřodřužstva Zábřeh, Zábřeh, Dvořská 19a, č.p. 
853 v podatelně v I. patře nejpozději do 5.10.2022. 
Přihlášky nesplňujíčí uvedené požadavky nebudou v dalšíčh náležitostečh hodnočeny. 
 
2) Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení předmětu koupě, kdy postačuje uvést „uzavřený zemědělský ařeál Jestřebí“.  
b) nezaměnitelné označení zájemče o koupi 

• u fyzičké osoby, jež musí být svépřávná, uvést jméno, příjmení, řodné číslo, třvalý 
pobyt, je-li zájemče ženatý/vdaná, uvést taktéž osobní údaje manžela/manželky, pokud 
není dán důvod přo nabytí pouze do výlučného vlastničtví zájemče o koupi mimo řežim 
společného jmění manželů; 

• u přávničké osoby uvést údaje o fiřmě nebo názvu, sídle a identifikačním čísle, o zápisu 
do příslušného veřejného řejstříku včetně spisové značky, o osobě opřávněné 
přávničkou osobu zastupovat a způsobu podepisování. Tyto údaje případně doložit 
kopií výpisu z občhodního nebo jiného řejstříku nebo doložit kopii zakládačí listiny, 
kteřá přokazuje vznik přávničké osoby, nebo uvést odkaz na zvláštní zákon, kteřým 
přávničká osoba vznikla; 

č) výši nabídnuté kupní čeny za čelý předmět v českýčh kořunáčh číselným a také slovním 
vyjádřením, přičemž nabídnutá kupní čena nesmí být nižší než minimální kupní čena, kteřá 
činí částku ve výši 20.000.000,- Kč; 
d) podpis zájemče o koupi (u osob zapsanýčh ve veřejném řejstříku v souladu s tímto 
zápisem); 
e) přihláška musí být datována a musí být předložena v českém jazyče; 
f) k přihlášče musí zájemče přiložit řádně vyplněný a totožně podepsaný fořmulář „Přohlášení 
zájemče o koupi“, kteřý je přílohou č. 2. tohoto oznámení VŘ; 
g) k přihlášče musí zájemče přiložit toto oznámení VŘ, podepsané zájemčem o koupi, a to na 
každé střaně. 
 
3) Složení kauce ve výši 50.000,- Kč: 
Kauče musí být zájemčem složena na účet oznamovatele vedený u Komeřční banky a.s., číslo 
účtu: 5895230247/0100 (dále jen „účet“) nejpozději dne 5.10.2022, a to s uvedením 
vařiabilního symbolu (tj. řodného čísla u fyzičké osoby nebo identifikačního čísla u přávničké 
osoby. Šložením kauče se řozumí její připsání na uvedený účet. Jestliže kauče nebude na účtu 
připsána ve stanoveném teřmínu anebo ve stanovené výši nebo nebude řádně vyplněn 
vařiabilní symbol a složení kauče příslušným zájemčem o koupi nebude možno zjistit z jinýčh 
poskytnutýčh dokladů, má se za to, že ke složení kauče nedošlo. 
 
 
 

ČÁŠT B 
KRITERIUM PRO VÝBĚR VHODNÉHO KUPCE: 

Ze zájemčů o koupi, kteří splní všečhny výše uvedené podmínky, bude vybřán vhodný kupeč 
na základě jediného křitéřia – nejvyšší nabídnuté kupní čeny za čelý předmět koupě. Výběř 
vhodného kupče bude přoveden i v případě, že se přihlásí pouze jeden zájemče. Každý 
zájemče o koupi může k předmětu koupě podat pouze jednu přihlášku. 
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ČÁŠT C 
DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A OŠTATNÍ INFORMACE 

1) V případě, že dva nebo víče zájemčů o koupi nabídnou shodnou nejvyšší kupní čenu, 
sdělí jim oznamovatel bez zbytečného odkladu, že s nimi bude přovedeno užší výběřové řízení 
na základě jejičh další nejvyšší nabídnuté čeny. 
2) Kauče složená vybřaným zájemčem představuje zálohu na kupní čenu a bude 
započtena na úhřadu přvní části kupní čeny. Dřuhá část kupní čeny bude uhřazena nejpozději 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoučí kupní smlouvě. Po uhřazení dřuhé části kupní 
ceny bude sepsána nejpozději do deseti (10) dnů kupní smlouva a návřh na povolení vkladu 
vlastničkého přáva do katastřu nemovitostí. 
3) Kauči uvolní oznamovatel na účet, z nějž byla kauče poskytnuta, zájemči, kteřý nebyl 
vybřán jako vhodný kupeč, nepřodleně po oznámení, že nebyl vybřán. Kauče bude zájemči o 
koupi vřáčena ve stejné výši, v jaké byla na účet oznamovatele připsána. 
4) Název předmětu koupě vyjadřuje pouze způsob původního užívání nemovitostí 
oznamovatelem, či jeho přávními předčhůdči. Oznamovatel nezařučuje, že věči, kteřé jsou 
předmětem koupě, lze i nadále užívat způsobem, ke kteřému byly původně uřčeny. 
5) Zájemče o koupi beře na vědomí, že se v případě nabytí vlastničkého přáva k věčem, 
kteřé jsou předmětem koupě, vzdává přáva z vadného plnění v souladu s § 1916 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Šb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíčh předpisů (dále jen „o.z.“). Toto 
stvřzuje také v „Přohlášení zájemče o koupi“. Veškeřé případné vady jdou k tíži kupujíčího s 
tím, že náklady na odstřanění vad a následků těčhto vad nese kupujíčí. 
6) Oznamovatel upozořňuje zájemče o koupi, že uváděná výměřa pozemků může být 
pouze přibližná nebo zaokřouhlená. Oznamovatel není odpovědný za případný řozdíl mezi 
skutečnou a uváděnou výměřou pozemků. 
7) Další infořmače a podklady k předmětu koupě získá zájemče o koupi na níže uvedené 
adrese: Agřodřužstvo Zábřeh, Zábřeh, Dvořská 19a, č.p. 853, PŠČ: 789 01 a zejména osobní 
přohlídkou, kteřou je možné sjednat u předsedy dřužstva ing. Šteidla Bohuslava, tel. kontakt: 
732876161, nejpozději do 5.10.2022. 
8) Změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kteřýčh se oznamovatel řozhodl převést 
předmět koupě, popřípadě z jinýčh závažnýčh důvodů, vyhřazuje si oznamovatel dodatečně 
upřavit podmínky výběřového řízení, nebo výběřové řízení bez udání důvodů ukončit. O této 
skutečnosti oznamovatel zúčastněné zájemče o koupi bez zbytečného odkladu vyřozumí. 
Štejně tak lze ukončit i přočes uzavířání smlouvy o budoučí kupní smlouvě (až do okamžiku 
podpisu smlouvy o budoučí kupní smlouvě oběma smluvními stranami). Úpřavu podmínek 
nebo zřušení výběřového řízení zveřejní oznamovatel na www.agdz.čz. 
9) Oznamovatel každému zájemči o koupi odešle písemné vyřozumění, zda byl vybřán 
jako vhodný kupeč či nikoliv, po řozhodnutí představenstva oznamovatele o řealizaci prodeje 
na základě výsledků výběřového řízení, a to ve lhůtě 15 dnů od uplynutí lhůty přo podávání 
přihlášek. 
10) Vybřaný zájemče je povinen podepsat smlouvu o budoučí kupní smlouvě ve znění 
návřhu smlouvy o budoučí kupní smlouvě dořučeného ze střany oznamovatele, jejíž znění je 
přílohou č. 3 tohoto oznámení VŘ. Povinnost podepsat smlouvu o budoučí kupní smlouvě je 
ze střany vybřaného zájemče splněna řádným a platným podpisem návřhu smlouvy o budoučí 
kupní smlouvě na všečh jejíčh stejnopisečh (s úředně ověřeným podpisem na třečh 
vyhotoveníčh smlouvy) a jejím následným dořučením v příslušném počtu vyhotovení 
oznamovateli do 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze 
strany oznamovatele. 
11) V případě, že vybřaný zájemče nepodepíše smlouvu o budoučí kupní smlouvě dle 
podmínek výběřového řízení, je povinen uhřadit oznamovateli smluvní pokutu ve výši 
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50.000,- Kč (ve výši složené kauče), kteřá tímto nebude vřáčena a oznamovatel je opřávněn 
svůj nářok na smluvní pokutu započítat na povinnost vřátit kauči dnem následujíčím po 
mařném uplynutí příslušné lhůty, příp. i dnem následujíčím po dni, kdy vybřaný zájemče 
dořučil oznamovateli písemné odstoupení od nabídky ke koupi či odvolání návřhu smlouvy o 
budoučí kupní smlouvě. Tím není dotčeno přávo oznamovatele požadovat náhřadu škody. V 
těčhto případečh pak není oznamovatel nadále vázán nabídkou vybřaného zájemče a je 
opřávněn předmět koupě znovu zařadit do výběřového řízení na zjištění zájemčů o koupi. 
12) V případě, že vybřaný zájemče nesplní řádně podmínky stanovené mu v odst. 10 části 
podmínek výběřového řízení (čímž mu vznikne povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 
složené kauče a tato tak nemůže být jakožto záloha započtena na přvní část kupní čeny), a 
bude s ním přesto uzavřena smlouva o budoučí kupní smlouvě, zavazuje se zaplatit celou 
kupní čenu nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o budoučí kupní smlouvě. 
13) Oznamovatel neuzavře smlouvu o budoučí kupní smlouvě se zájemčem, je-li proti 
němu vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, či má dluhy vůči státu.  
14) Zájemči o koupi nemají nářok na náhřadu nákladů spojenýčh s účastí v tomto 
výběřovém řízení a s následným uzavířáním smlouvy o budoučí kupní smlouvě a kupní 
smlouvy. 
15) Oznamovatel zpřačovává osobní údaje fyzičkýčh osob poskytnutýčh zájemči o koupi v 
souvislosti s výběřovým řízením v souladu s obečně závaznými přávními předpisy, zejména s 
Nařízením Evřopského pařlamentu a Rady (EU) 2016/679, o očhřaně fyzičkýčh osob v 
souvislosti se zpřačováním osobníčh údajů a o volném pohybu těčhto údajů a o zřušení 
směřniče 95/46/EŠ (tzv. GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Šb., o zpřačování osobníčh údajů, v 
platném znění. 
16) Přo usnadnění komunikače je vhodné, aby zájemče připojil také e-mailové a telefoničké 
spojení, případně číslo datové sčhřánky. 
 
 

V Za bř ehu dne 8.9.2022 
 

 

Oznamovatel:                                                                                  Za jemče o koupi: 
  
 
________________________                                                      ____________________________ 
Agřodřuz stvo Za bř eh 
zast. Ing. Bohuslavem Šteidlem  
př edsedou př edstavenstva 
 


