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Dodatek č. 1 Dražební vyhláška - o konání nedobrovolné dražby cenných papírů 
(podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění) 

I. 
V souladu s § 44 zákona č. 26/2000 Sb. níže uvedený dražebník vyhlašuje tento Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce o konání 
nedobrovolné dražby dne 12.11.2014, uveřejněné na Centrální adrese dne 9.9.2014 pod číslem 10950367. 

II. 
Dražebník EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ 60717068, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1388, obchodník s cennými papíry, který je oprávněn organizovat 
veřejné dražby cenných papírů na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/172/2001-2 a rozhodnutí č.j. 
43/N/68/2004/1, 
na návrh navrhovatele - Pražská teplárenská, a.s., Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ 45273600 , zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509,  
vyhlašuje touto vyhláškou konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů (dále jen dražba). 
Vlastník předmětu dražby: akcionáři navrhovatele (emitenta cenného papíru), kteří jsou dle ustanovení § 214 obchodního zákoníku 
v prodlení s převzetím listinných akcií po změně jejich formy z akcií na majitele na akcie na jméno. Dlužník: ---. Zástavce: ---. 
 
Místo zveřejnění tohoto dodatku: www.centralni-adresa.cz, .www.efekta.cz, v den konání dražby v místě dražby. 
Protože v době mezi zveřejněním dražební vyhlášky a dnešním dnem akcionáři Navrhovatele převzali celkem 5193 kusů akcií, ve 
výše uvedené dražební vyhlášce se snižuje počet dražených akcií, celková odhadnutá cena předmětu dražby, nejnižší podání a 
dražební jistota. 
Článeky III., IV. a V. Dražební vyhlášky nově zní takto: 

III. 
 Emitent: Pražská teplárenská, a.s., 
 se sídlem  Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
 IĆ: 45273600 
 Druh cenného papíru: akcie 
 Forma a podoba cenného papíru: na jméno v listinné podobě 
 Jmenovitá hodnota jednoho kusu: 1 000,- Kč 
 Datum emise: 10. 10. 2013 
 Formát akcií A5 
 Počet akcií do dražby: 13 930 ks 
 Čísla akcií:                                                  hromadná listina nahrazující akcie  
Akcie budou draženy společně jako jeden celek. S akciemi jsou spojena všechna práva akcionáře dle stanov navrhovatele. 
S akciemi není spojeno právo na výplatu dividendy za období před termínem konání dražby. Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou 
známy žádné závazky váznoucí na předmětu dražby, které by podstatným způsobem ovlivňovaly hodnotu předmětu dražby. 
Odhad ceny předmětu dražby je celkem 53 588 710,- Kč. Pro úplnost dodáváme, že cena jedné akcie byla stanovena znaleckým 
posudkem na částku 3 847,- Kč za akcii. Cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku č.678-28/14,ze dne 21.8.2014, který 
provedla znalkyně Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. Znalecký posudek je uveřejněn na internetových stránkách dražebníka: 
www.efekta.cz. 
Důvodem pro navržení nedobrovolné dražby je nepřevzetí listinných akcií svými akcionáři po změně formy z akcií na majitele na 
akcie na jméno, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. 

IV. 
Nejnižší podání činí: 53.500.000,- Kč (slovy: patesáttřimilionůpětsettisíc korun českých).  
Minimální příhoz činí: 300.000,- Kč (slovy:třistatisíc korun českých) 

V. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Dražební jistota musí být uhrazena 
buďto bankovním převodem či vkladem na účet dražebníka číslo: 129965970/0300, variabilní symbol „identifikační číslo či rodné 
číslo účastníka dražby“, specifický symbol „45273600“, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Složení dražební jistoty 
v hotovosti do rukou dražebníka je vyloučeno. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této vyhlášky a končí 
zahájením dražby. 
Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Bankovní záruka musí být vydána bankou mající povolení 
České národní banky působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí být neodvolatelná a 
platná alespoň 30 dnů po skončení lhůty stanovené zákonem a touto vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením. 
Složení dražební jistoty platební kartou či šekem se nepřipouští. 
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní 
poukázka, pokladní složenka, záruční listina osvědčující bankovní záruku apod.). Poté se zapíše do Prezenční listiny a bude mu 
přiděleno číslo. 
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby 
prostřednictvím pošty formou poštovní poukázky doručované do vlastních rukou nebo převodem na číslo účtu, ze kterého byla 
dražební jistota uhrazena nebo bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník dražby písemně sdělí dražebníkovi. 
Účastníci dražby, kteří se nestanou vydražiteli, vyzvednou dražební jistotu složenou ve formě bankovní záruky osobně po skončení 
dražby. 
 
Ostatní skutečnosti uvedené v Dražební vyhlášce zůstávají nezměněny. 
V Brně dne 11.11.2014.     
 
 
 
………………………………....        
EFEKTA CONSULTING, a.s.      
Ing. Jaroslav Sochor 
(dražebník)člen představenstva       


