
 

Podklady na zasedání ZM dne: 31. října 2013 

Název materiálu:    4. Panochova nemocnice Turnov  s.r.o., fúze s Krajskou 

nemocnicí Liberec, s.r.o., přijetí procesních usnesení 

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM: MUDr. Martin Hrubý  
 
Předložení materiálu uloženo:  Předložení materiálu vychází z nutnosti přijmout některá procesní 
usnesení v souvislosti s avizovanou mimořádnou valnou hromadou Krajské nemocnice Liberec, 
a.s., která se uskuteční 6.11.2013 v Liberci. Bez těchto usnesení nemůže starosta podepsat 
rozhodnutí o fúzi na této valné hromadě.  

Přílohy:  

- dohoda akcionářů 

- projekt fúze 

- finální smlouva o převodu obchodního podílu NEMPRA 

- zápis z finančního výboru 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:  
Jedná se o nakládání s majetkem, které je plně v kompetenci ZM. 
 
Projednáno v: Projekt fúze i dohoda akcionářů byly součástí materiálů pro rozhodování o fúzi na 
zářijovém zastupitelstvu města. Materiály v rozpracovanosti byly projednány ve výboru ZM pro 
otázky PNT, s.r.o. a ve finančním výboru ZM. 

Usnesení ZM č. 174/2013 
ZM po projednání souhlasí s fúzí Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov 
s.r.o. k 31. 12. 2013. 
(Jmenovité hlasování:15/1/10) 

Usnesení ZM č. 175/2013 
ZM pověřuje vedení města uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách převodu 100% podílu ve 
společnosti NEMPRA, spol. s r.o. se společností Krajská nemocnice Liberec, a.s. dle návrhu. 
(hlasování: 15/2/9) 

Usnesení ZM č. 176/2013 
ZM jmenuje do valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. za Město Turnov starostu města 
Ing. Tomáše Hockeho. 
(Hlasování:25/0/1) 

Usnesení ZM č. 177/2013 
ZM pověřuje Ing. Tomáše Hockeho navrhnout za členy dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s 
za město Turnov tyto zástupce: Ing. Tomáš Hocke (hlasování: pro 22), Ing. Tomáš Sláma 
(hlasování: pro 14). 



 
 
Usnesení ZM č. 178/2013 
ZM pověřuje Ing. Tomáše Hockeho navrhnout za člena představenstva Krajské nemocnice Liberec, 
a.s. MUDr. Martina Hrubého. 
(Hlasování:22/0/3) 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Zastupitelstvo města na svém jednání 26. září 2013 přijalo po důkladné diskuzi nejen na tomto 
jednání přijalo nabídku na vstup Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. do Krajské nemocnice Liberec 
,a.s. 

V této chvíli jde o projednání a schválení doplňujících procesních usnesení, která jsou požadována 
pro právní čistotu celé operace.  

Projekt fúze i dohoda akcionářů byly součástí materiálů pro rozhodování o fúzi na zářijovém 
zastupitelstvu města.  

Základní principy: 

- zachování stávající zdravotní péče v Panochově nemocnici Turnov, ke změně je nutno 
souhlasu ZM Turnova, pakliže nebude ovšem péče odsmlouvána zdravotní pojišťovnou 

- nelze prodat nemovitý majetek nemocnice v katastrálním území Turnov 
- Město Turnov bude mít v dozorčí radě KNL, a.s.  dva zástupce, zaměstnanci PNT, s.r.o. 

jednoho zástupce, DR bude mít celkem 12 členů a v roce 2014 klesne počet na 11 členů 
- Nedojde k navýšení majetku KNL, a.s. a Město Turnov získá 10% akciií od ostatních 

společníků 
- Město Turnov má právo obsadit 50% počtu členů komise, která bude organizovat výběrové 

řízení na ředitele turnovské nemocnice 
- Město není zavázáno k žádnému dotování provozu nemocnice 

Nově předkládáme smlouvu o převodu obchodního podílu společnosti NEMPRA, spol. s r.o. Tato 
smlouva vychází ze smlouvy rámcové, která byla na základě souhlasu ZM podepsána starostou na 
začátku října. 

Základní principy: 

- KNL, a.s. chce být především vlastníkem zdroje tepla, tak aby nemohla být v budoucnu pod 
tlakem společností, kterou nebude mít pod majetkovou kontrolou 

- zaručení stávajícího rozsahu služeb a cenové hladiny pro ZSST 
- základním principem smlouvy je výměna obchodního podílu za 5 mil.Kč 
- na společnost bylo vypracováno indikativní ocenění, které měli k dispozici zastupitelé na 

minulém jednání ZM 
- znalecký posudek bude dodán před podpisem smlouvy, není však předpokládáno zásadní 

navýšení odhadované hodnoty společnosti 
- plánované uskutečnění transakce v průběhu listopadu 2013 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje smlouvu mezi akcionáři uzavíranou mezi Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 
335, 511 01 Turnov, IČ 00276227, Statutárním městem Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 
01 Liberec, IČ 00262978 a Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČ 70891508.  
   



ZM schvaluje uskutečnění  fúze sloučením společnosti Panochova nemocnice Turnov s.r.o. se 
společnost í Krajská nemocnice Liberec a.s., a to k rozhodnému dni 1. 1. 2014 dle projektu fúze, který 
je založen ve sbírkách listin rejstříkových soudů obou společností.  
 
ZM schvaluje smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti NEMPRA, spol. s r.o., I Č: 
25264222, se sídlem Turnov, 28. října 1000, okres Semily, PSČ 511 01  mezi Městem Turnov se sídlem 
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 00276227 a Krajskou nemocnic í Liberec se sídlem 
Husova 10, 460 63 Liberec I - Staré Město, IČ 27283933.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS ze zasedání 

Výbor finanční 

dne 26. září 2013  

 

Zdroj. dokument:  

 

 

 

 

Zpracoval Jana Chodaničová dne 26.9.2013 

 

Přítomni: Ing. Sláma Tomáš,  Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Romany Zdeněk, 

p. Jiránek Karel 

 

Omluveni: p. Rezler Jiří, , Ing. Hájek Václav, p.Kubíček Jiří, Ing. 

Šubert  

Lumír 

 

Hosté: Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana 

 

1) Projekt "Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov" 

FV doporučuje ZM schválit výstavbu akce "Sportovní a rekreační areál  

Maškova zahrada Turnov". 

 

 Usnesení 4/0/0 

 

2) Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. 

 

FV doporučuje ZM schválit navýšení základního kapitálu společnosti 

formou  

vložení nemovitého majetku a peněžitého vkladu do společnosti Městská  

sportovní Turnov, s.r.o. dle návrhu. 

 

 Usnesení 4/0/0 

 

3) Panochova nemocnice Turnov s.r.o., rozhodnutí o projektu hledání  

strategického partnera 

 

FV bere na vědomí informace o připravované fůzi společnosti Panochova  

nemocnice Turnov s.r.o. 

 

 Usnesení 4/0/0 

 

4) Systém odpadového hospodářství 

 

FV bere na vědomí informace k systému odpadového hospodářství. 

 

 Usnesení 4/0/0 

 

5) VHS Turnov - aktuality 2013 

 

FV bere na vědomí informace VHS Turnov o aktualitách roku 2013.  

 

 

 



SMLOUVA MEZI AKCIONÁŘI 

uzavřená podle ustanovení § 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. 

Liberecký Kraj                                                      

Zastoupený hejtmanem  panem Martinem Půtou 

U Jezu 642/2a                                                           

461 80  Liberec                                                            

IČ: 708 91 508 

 „Akcionář 1“ 

 

2. 

Statutární město Liberec 

zastoupeno primátorkou paní Bc. Martinou Rosenbergovou                                                              

nám. Dr. E. Beneše 1 

460 01 Liberec                                                       

IČ: 002 62 978 

 „Akcionář 2“ 

  

3. 

Město Turnov 

zastoupeno starostou panem Ing.Tomášem Hockem                                                                

Antonína Dvořáka 335 

511 01 Turnov 

IČ: 002 76 227 



„Akcionář 3“ 

 

 

 

 



(Akcionáři 1 až 3 jsou dále označeni společně jako „Akcionáři“; „Akcionář“ znamená kteréhokoli z 

Akcionářů) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Ke dni uzavření této Smlouvy jsou Akcionáři vlastníky níže uvedených akcií společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Liberec I – Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 

identifikační číslo: 272 83 933, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 („Společnost“): 

(a) Akcionář 1 vlastní (i) sedmdesát dva (72) kusů kmenových akcií na jméno v listinné 

podobě o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), (ii) tři 

(3) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč 

(slovy: jeden milion korun českých), a (iii) jeden (1) kus akcie na jméno v listinné podobě 

o jmenovité hodnotě 11.729.812 (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm 

set dvanáct korun českých); Akcionář 1 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové 

jmenovité hodnotě 734.729.812 Kč (slovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set dvacet 

devět tisíc osm set dvanáct korun českých), tj. akcie představující 74,23% základního 

kapitálu Společnosti; 

(b) Akcionář 2 vlastní (i) jeden (1) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o 

jmenovité hodnotě 54.632.100 Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc 

jedno sto korun českých), (ii) devět (9) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě 

o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), a (iii) jeden (1) 

kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11.516.312 Kč 

(slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun českých); Akcionář 2 

tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 156.148.412 Kč (slovy: jedno 

sto padesát šest milionů jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých), tj. 

akcie představující 15,77 % základního kapitálu Společnosti; 

(c) Akcionář 3 vlastní (i) devět (9) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o 

jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), (ii) jeden (1) kus 

kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.634.141 Kč (slovy: 

jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých), a (iii) jeden 

(1) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 7.352.328 Kč 

(slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých); Akcionář 

3 tedy vlastní akcie Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 98.986.469 Kč (slovy: 

devadesát osm milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun 

českých), tj. akcie představující 10 % základního kapitálu Společnosti. 

(B) Akcionáři jsou si vědomi ekonomických výhod společné strategie řízení Společnosti 

a prohlašují, že mají zájem společně usilovat o optimalizaci obchodní činnosti a schopnosti 

Společnosti generovat zisk a společně koordinovat ochranu svých práv a hodnotu jednotlivých 

akcií; a 

(C) Akcionáři touto Smlouvou zamýšlí upravit svá vzájemná práva při výkonu práv Akcionářů ve 

Společnosti a správě Společnosti. 

 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TUTO SMLOUVU. 

 



1. Definice 

1.1 Pro účel této Smlouvy mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže 

uvedený význam: 

(a) „Akcie“ znamenají jakékoliv akcie emitované Společností. 

(b) „Akcionář“ znamená kteréhokoli Akcionáře 1 až 3, tak jak je uvedeno výše, a jakoukoli 
další osobu, která se v souladu se zákonem, Stanovami a touto Smlouvou stane 
akcionářem Společnosti. 

(c) „Dnem podpisu“ se rozumí den podpisu této Smlouvy smluvními stranami. 

(d) „Liberecká Nemocnice“ znamená územní pracoviště Společnosti v Liberci. 

(e)  „Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(f)  „Propojená osoba“ znamená jakýkoli subjekt touto osobou ovládaný, tuto osobu 
ovládající nebo pod společným ovládáním s touto osobou, resp. subjekt propojený 
s touto osobou (ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku) nebo subjekt této osobě blízký 
(ve smyslu občanskoprávních předpisů).  

(g) „Smlouva“ znamená tuto smlouvu tak, jak tato případně bude později doplněna dalšími 
písemnými dohodami mezi smluvními stranami. 

(h) „Společnost“ má význam uvedený v části (A) preambule této Smlouvy.  

(i) „Spor“ znamená jakýkoliv spor mezi Akcionáři vzešlý z této Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní. 

(j) „Stanovy“ znamená stanovy Společnosti reflektující ustanovení této Smlouvy, které 
budou schváleny ke Dni podpisu. 

(k) „Turnovská Nemocnice“ znamená územní pracoviště Společnosti v Turnově. 

(l) „Vlastní kapitál“ znamená auditovaný vlastní kapitál Společnosti dle českých účetních 
standardů za poslední uzavřené účetní období Společnosti.  

 

1.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v této Smlouvě: 

(a) odkazy na „články”, „ustanovení“, „odstavce“ a „přílohy“ budou vykládány jako odkazy 

na články, ustanovení, odstavce a přílohy této Smlouvy; 

(b) odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis, nebo ustanovení právního předpisu budou 

vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu 

tak, jak případně tyto byly nebo budou průběžně doplněny, změněny, rozšířeny nebo znovu 

přijaty;  

(c) odkazy na „osobu” nebo „stranu” a jejich výklad budou zahrnovat jakoukoli fyzickou 

osobu, společnost, vládu, stát, státní úřad, společný podnik, sdružení nebo konsorcium (ať 

již tyto mají, či nemají samostatnou právní subjektivitu); 

(d) odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny; 

(e) odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den kromě soboty a neděle 

a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky; 

(f) pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném 

čísle a naopak. 

1.3 Nadpisy užívané v této Smlouvě se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu této Smlouvy 

nebudou brány v úvahu. 



2. Všeobecná ustanovení 

2.1 Akcionáři se dohodli, že tato Smlouva se vztahuje vždy na všechny Akcionáře a jejich přímé či 

nepřímé podíly ve Společnosti. Akcionáři se proto zavazují zajistit, aby jakýkoliv nabyvatel 

Akcií, kterému Akcie převedou (s výjimkou převodů mezi Akcionáři samotnými), přistoupil k 

této Smlouvě před jejich nabytím a stal se tak osobou, na níž se tato Smlouva bude vztahovat od 

okamžiku nabytí Akcií. V případě porušení tohoto ustanovení je Akcionář, který tuto povinnost 

porušil povinen zaplatit druhému Akcionáři smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč (slovy: dva 

milióny korun českých). Kromě smluvní pokuty má oprávněný Akcionář nárok na náhradu 

škody v plné výši, a to i ve výši převyšující smluvní pokutu. 

2.2 Akcionáři se zavazují vykonávat svá akcionářská práva a jinými způsoby přímo nebo nepřímo 

vykonávat a ovlivňovat řízení Společnosti výhradně v souladu s ustanoveními příslušných 

právních předpisů a ustanoveními a zásadami této Smlouvy. Akcionáři budou spolupracovat při 

řízení Společnosti tak, aby optimalizovali obchodní činnost a schopnost Společnosti generovat 

zisk. 

2.3 Akcionáři tímto deklarují svůj zájem a zavazují se dále rozvíjet obchodní činnost Společnosti 

tak, aby bylo dosahováno co nejlepších hospodářských výsledků. 

2.4 Akcionáři nebudou, přímo ani nepřímo činit žádná rozhodnutí, která by mohla významně zhoršit 

ziskovost podnikání Společnosti nebo hodnotu Společnosti. 

2.5 Každý z Akcionářů může kdykoli požadovat změny Stanov za účelem zajištění práv 

a povinností Akcionářů podle této Smlouvy. Akcionáři se zavazují přijmout veškerá potřebná 

rozhodnutí a opatření k zajištění souladu Stanov s touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností 

Akcionáři sjednávají, že v případě rozporů mají ustanovení této Smlouvy, pokud nejsou 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, přednost před ustanoveními Stanov.  

3. Řízení Společnosti 

3.1 Společnost má dvanáct (12) členů dozorčí rady  

3.2 Čtyři (4) členové dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 1, dva (2) 

členové dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 2 a dva (2) členové 

dozorčí rady Společnosti budou zástupci navržení Akcionářem 3.  

3.3 Dalšími čtyřmi (4) členy dozorčí rady Společnosti budou zástupci zaměstnanců, kdy vždy tři (3) 

členové budou nominování z řad zaměstnanců Liberecké nemocnice a jeden (1) člen z řad 

zaměstnanců Turnovské nemocnice.  

3.4 Akcionáři se dohodli, že v průběhu roku 2014 změní Stanovy v souvislosti s nabytím účinnosti 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) tak, aby počet členů dozorčí rady klesl na jedenáct (11) členů s tím, že poklesne 

počet členů dozorčí rady nominovaných z řad zaměstnanců Liberecké nemocnice ze tří (3) na 

dva (2).  

3.5 Pro jmenování každého člena představenstva je potřeba souhlas alespoň dvou třetin hlasů členů 

dozorčí rady. 

3.6 Akcionář 3 má právo obsadit 50% počtu členů komise, která bude organizovat výběrové řízení 

na ředitele Turnovské nemocnice, osoba vybraná touto komisí bude zvolena zástupci Akcionářů  

v dozorčí radě do představenstva Společnosti.  

3.7 Členové dozorčí rady mají právo se účastnit schůzí představenstva bez omezení. 

4. ZVlÁštní práva a POVINNOSTI AKCIONÁŘE 2 a AKCIONÁŘE 3 

4.1 Akcionáři se dohodli, že pro zcizení nemovitého majetku v katastrálním území Turnov, který 

Společnost nabyla fúzí, se vyžaduje vždy souhlas Akcionáře 3. 



4.2 Akcionáři se dohodli, že pro zcizení nemovitého majetku v katastrálním území Liberec, který 

Společnost nabyla vkladem do základního kapitálu Společnosti od Akcionáře 2, se vyžaduje 

vždy souhlas Akcionáře 2.  

4.3 Akcionáři se dohodli, že ke změně rozsahu zdravotní péče v Turnovské nemocnici, která by 

byla učiněna z vlastní vůle Společnosti, se vždy vyžaduje souhlas Akcionáře 3.  

5. DIVIDENDA  

5.1 Rozdělování podílu na zisku Společnosti bude realizováno dle následujících pravidel: 

(a) Akcionáři se zavazují zajistit, aby představenstvo společnosti veškerý zisk vytvořený 

Společností reinvestovalo do Společnosti, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních let 

ode dne podpisu této Smlouvy. Jestliže se Akcionáři jednomyslně nedohodnou po marném 

uplynutí této lhůty jinak, prodlužuje se lhůta pro reinvestování vždy o dalších deset (10) 

kalendářních let.  

(b) K výplatě dividendy nebo tantiém je třeba souhlasu všech Akcionářů.  

6. Předkupní právo AKCIONÁŘŮ 

6.1 Každý z Akcionářů má předkupní právo k Akciím ostatních Akcionářů. Předkupní právo 

Akcionářů k Akciím se realizuje v souladu s ustanoveními tohoto článku 6, není-li dále v této 

Smlouvě stanoveno jinak. 

6.2 Pokud si některý z Akcionářů bude přát prodat své Akcie nebo část z nich, vždy písemně 

oznámí ostatním Akcionářům svůj záměr prodat Akcie („Nabídka 1“) spolu s bližší specifikací 

počtu kusů a jmenovité hodnoty Akcií nabízených k prodeji („Nabídnuté Akcie“).  

(a) Pokud Akcionáři spolu neuzavřou příslušnou smlouvu o převodu Nabídnutých Akcií 

nejpozději do sto dvaceti (120) dnů od předložení Nabídky 1 ostatním Akcionářům, je 

nabízející Akcionář oprávněn nabídnout Nabídnuté Akcie třetí osobě, to však zásadně 

způsobem neohrožujícím či neomezujícím fungování Společnosti. Nabízející Akcionář je 

při vyjednávání podmínek prodeje Nabídnutých Akcií povinen postupovat tak, aby chránil 

veškerá práva a oprávněné zájmy Společnosti, jakož i jemu známá práva a zájmy ostatních 

Akcionářů; kromě jiného je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných 

informacích vztahujících se ke Společnosti a případným zájemcům poskytovat informace 

jen v nezbytně nutném rozsahu a vždy teprve poté, co s nimi uzavře smlouvu o 

mlčenlivosti.  

(b) Jakmile bude mít nabízející Akcionář níže uvedené informace k dispozici, je povinen 

písemně oznámit („Nabídka 2“) ostatním Akcionářům totožnost navrhovaného nabyvatele 

Akcií („Navrhovaný nabyvatel“), specifikovat počet kusů a jmenovitou hodnotu 

Nabídnutých Akcií, cenu a další podmínky převodu Akcií na Navrhovaného nabyvatele, 

jakož i dostupné informace o finančním a ekonomickém stavu Navrhovaného nabyvatele 

(„Nabídnuté podmínky“). 

6.3 Akcionáři jsou oprávněni se na základě Nabídky 2 rozhodnout, zda Nabídnuté Akcie odkoupí za 

Nabídnutých podmínek nebo lepších podmínek, nebo odmítnou své předkupní právo využít, a to 

písemně do devadesáti (90) dnů od doručení Nabídky 2 (dále jen „Odpověď“).  

(a) Pokud se některý z oslovených Akcionářů rozhodne Nabídnuté Akcie odkoupit, nabízející 

Akcionář mu Nabídnuté Akcie prodá za Nabídnutých podmínek nebo lepších podmínek do 

třiceti (30) dnů od data doručení Odpovědi (nebo v takové delší lhůtě, jež bude součástí 

Nabídnutých podmínek nebo jež bude nutná k dodržení příslušných právních předpisů).  



(b) Pokud žádný z Akcionářů nedoručí Odpověď nabízejícímu Akcionáři ve shora uvedené 

lhůtě devadesáti (90) dnů nebo všichni oslovení Akcionáři odmítnout využít své předkupní 

právo na koupi Nabídnutých Akcií, je nabízející Akcionář oprávněn ve lhůtě dvou (2) 

měsíců od doručení Nabídky 2 všem Akcionářům převést Nabídnuté Akcie na 

Navrhovaného nabyvatele za Nabídnutých podmínek s tím, že pokud nabízející Akcionář 

Nabídnuté Akcie v uvedené lhůtě dvou (2) měsíců nepřevede, bude se na Nabídnuté Akcie 

znovu vztahovat ustanovení tohoto článku 6.  

(c) V případě, že Akcionáři nevyužijí své předkupní právo, jsou povinni poskytnout nezbytně 

nutnou součinnost k převodu Nabídnutých Akcií (včetně, nikoliv však výlučně, udělení 

příslušného souhlasu orgánů Společnosti schvalujícího převod Nabídnutých Akcií).  

6.4 Kupní cena za převod Akcií mezi Akcionáři podle článku 6.2 (a) této Smlouvy se určí jako výše 

Vlastního kapitálu připadající poměrně na prodávané Akcie.  

6.5 Pro vyloučení pochybností platí, že každý Akcionář je oprávněn uplatnit své předkupní právo 

vždy v poměru svých Akcií na celkovém základním kapitálu Společnosti vůči celkovému počtu 

Nabídnutých Akcií.  

6.6 Pokud Akcionář poruší ustanovení článku 6.2, 6.3 nebo 6.4 této Smlouvy, je Akcionář, jehož 

právo bylo porušeno, oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 000 Kč 

(slovy: pět miliónů korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

oprávněného Akcionáře požadovat náhradu škody převyšující částku smluvní pokuty. Smluvní 

pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o porušení příslušné 

smluvní povinnosti Akcionáři, který se porušení dopustil, a to ve prospěch bankovního účtu 

uvedeného v oznámení. 

7. Právo požadovat odkup Akcií (Tag-along Right) 

7.1 V případě, že Akcionář, či Akcionáři vlastnící alespoň 10% Akcií („Dotčený Akcionář“) 

obdrží v rámci poctivého obchodního styku od třetí osoby (s výjimkou Propojené osoby) 

jakoukoli nabídku na odkup veškerých jeho Akcií („Prodávané Akcie“) a přeje-li si tuto 

nabídku přijmout, zavazuje se Dotčený Akcionář bez zbytečného odkladu informovat ostatní 

Akcionáře („Oprávněný Akcionář“) o veškerých podstatných podmínkách nabídky třetí osoby, 

zejména o identifikaci třetí osoby, která nabídku učinila, identifikaci Prodávaných Akcií a 

o ceně za Prodávané Akcie. Do devadesáti (90) dnů od okamžiku, kdy Oprávněný Akcionář 

obdrží informaci o nabídce v souladu s tímto článkem 7.1, je oprávněn požadovat, aby mu 

Dotčený Akcionář zajistil možnost prodat všechny své Akcie této třetí osobě současně 

s převodem Prodávaných Akcií za stejných podmínek, za jakých tento převod realizuje Dotčený 

Akcionář.  

8. ZMĚNY 

8.1 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli dřívější dohody mezi Akcionáři. Jakékoli doplnění nebo 

změna této Smlouvy podléhají písemné dohodě Akcionářů. 

9. Postoupení 

9.1 Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit tuto Smlouvu, ať již v plném rozsahu či 

částečně, bez předchozího písemného souhlasu zbývajících smluvních stran, přičemž jakékoli 

takové postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy je neplatné a neúčinné.  

10. Oddělitelnost 

10.1 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem, rozhodčím soudem 

nebo jiným orgánem neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za 

vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti a účinnosti, 

pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 



uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 

v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku 

stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným 

nebo nevymahatelným ustanovením. 

11. Vzdání se práva 

11.1 Žádné nevyužití nebo opomenutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebude 

představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude 

učiněno písemně smluvní stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z této 

Smlouvy nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné 

prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou 

nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného 

úkonu předpokládaného touto Smlouvou. 

12. Oznámení 

12.1 Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace smluvní stran, zejména 

jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy, bude činěna v písemné 

a emailové formě a doručena ostatním smluvním stranám na níže uvedené adresy a čísla 

výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) 

zasláním kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Za emailovou formu komunikace 

se považuje odeslání shodného obsahu informace odeslané písemně na níže uvedenou 

emailovou adresu, aniž by odesílatel ověřoval doručení emailové komunikace. Oznámení nebo 

sdělení učiněné výše uvedeným způsobem bude považováno za řádně doručené příslušným 

smluvním stranám okamžikem: 

(a) v případě osobního doručení, převzetím oznámení nebo sdělení smluvní stranou nebo 

osobou pověřenou k převzetí oznámení nebo sdělení příslušnou smluvní stranou; 

(b) v případě doručení poštou převzetím smluvní stranou nebo, pokud smluvní strana 

písemnost nepřevezme, (i) uplynutím pátého (5.) pracovního dne po dni odeslání oznámení 

nebo sdělení, nebo (ii) v den, kdy smluvní strana převzetí odmítla, s tím, že za doklad 

odeslání se považuje potvrzený podací lístek; 

(c) v případě doručení kurýrní službou převzetím smluvní stranou nebo, pokud smluvní strana 

písemnost nepřevezme, uplynutím třetího (3.) pracovního dne po odevzdání oznámení nebo 

sdělení ke kurýrní přepravě. 

12.2 Jestliže dotčená smluvní strana nesdělí ostatním písemně jinak, doručovací adresy smluvních 

stran jsou stejné jako jejich adresy uvedené v identifikaci v této smlouvě.  

12.3 Smluvní strany oznámí bez zbytečného odkladu ostatním smluvním stranám jakékoliv změny 

údajů uvedených v článku 12.2 a jakoukoliv jinou změnu své doručovací adresy formou 

doporučeného dopisu a zaslaného na adresu uvedenou v článku 12.2 (ve znění případných 

pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací 

adresy Akcionáře bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.   

13. Rozhodné právo 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak Obchodním 

zákoníkem. 

14. řešení sporů 

14.1 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech Sporů smírnou 

cestou.  



14.2 Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoliv Spor smírnou cestou, bude takový Spor řešen 

obecnými soudy České republiky. 

15. Doba trvání a platnost 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením. Tato Smlouva je závazná také pro 

právní nástupce smluvních stran. 

15.2 Tato Smlouva bude trvat po celou dobu trvání účasti alespoň dvou Akcionářů, popř. jejich 

právních nástupců, kteří k této Smlouvě přistoupili. 

15.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 345 odst. 1 a 3, § 346, § 

347, § 348, § 349 odst. 3, a § 350 Obchodního zákoníku se na právní vztahy založené touto 

Smlouvou nepoužijí. 

15.4 Odpovědnost za porušení této Smlouvy nezaniká v důsledku jakéhokoli převodu Akcií 

a Akcionář, který převedl svoje Akcie způsobem, který představuje porušení této Smlouvy, není 

v důsledku jejich převodu zbaven svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

16. Závěrečná ustanovení  

16.1 Účelem žádného ze závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo kteréhokoli ustanovení této 

Smlouvy není udělit práva osobě, která není smluvní stranou této Smlouvy ve smyslu této 

Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  



PODPISOVÁ STRANA 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
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PROJEKT  FÚZE SLOUČENÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s ustanovením 

§15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění 

(dále jen „zákon o přeměnách“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku pro tyto společnosti:  

 

 



 

 

1.  Panochova nemocnice Turnov s.r.o., IČ: 274 88 748,   

se sídlem Turnov 1, 28.října 1000, PSČ 511 01,  

zapsanou v obchodní m rejstříku vedeném  

Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka: C 22015 

 

dále také jako „Zanikající společnost “  

 

 

a 

 

 

2.  Krajská nemocnice Liberec, a.s.,, IČ: 272 83 933,  

 se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 

 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném  

 Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 1651,  

  

 dále také jako „Nástupnická společnost“ 

 

 

 

 

Zanikající a Nástupnická společnost se dále také označují jako „Zúčastněné společnosti“.  

 

 

 



PREAMBULE  

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že  

 

 

1. Statutární orgány Nástupnické společnosti a Zanikající  společnosti rozhodly o tom, že 
v důsledku  fúze sloučením Zanikající společnost zanikne bez likvidace a jejich obchodní jmění 
přejde na Nástupnickou společnost s tím, že rozhodný den fúze, to je den, od kterého se 
jednání Zanikající společností bude z účetního hlediska považovat za jednání na účet 
Nástupnické společnosti  bude  1. 1. 2014; 

 

2. Jediný společník Zanikající společnosti bude v působnosti valné hromady schvalovat tento 
Projekt fúze.  

 

3. Valná hromada Nástupnické společnosti bude schvalovat tento Projekt fúze.  
 

4. ke dni 31. 12. 2013 budou řádně sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, 
které budou ověřeny auditorem; 

 

5. ke dni 1. 1. 2014 bude  sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která bude 
ověřena auditorem; 

 

6. zpráva o přeměně se v souladu s ust. §27 odst. d) zákona o přeměnách  nepořizuje, neboť  
k tomu jediný společník Zanikající společnosti a akcionáři Nástupnické společnosti udělili 
souhlas; 

 

7. ocenění jmění Zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť se v souladu s ust.§73  odst. 1 
zákona o přeměnách nevyžaduje, tj. dle tohoto Projektu fúze Nástupnická společnost  nebude 
zvyšovat základní kapitál ze jmění Zanikající společnosti; 

 

8. dozorčí rada Nástupnické společnosti přezkoumala tento Projekt fůze a vyslovila s ním souhlas; 
 

9. dozorčí rada Zanikající společnosti přezkoumala tento Projekt fúze a vyslovila s ním souhlas; 
 



10. byly splněny všechny ostatní zákonné požadavky pro vypracování tohoto Projektu fúze. 
 

 

 

 

se zúčastněné společnosti dohodly na tomto  

PROJEKTU FÚZE 

(dále jen „Projekt “) : 

 

 

 

 

 

1.  PŘEDMĚT   A  ÚČEL  PROJEKTU  

 

1.1  Předmětem a účelem tohoto Projektu je stanovit podmínky  fúze, která se  uskuteční 
formou sloučení Zúčastněných společností. Na základě tohoto Projektu se  Zanikající společnost 
spojuje s  Nástupnickou společností, přičemž Zanikající  společnost zanikne bez likvidace a 
jejich obchodní jmění (soubor veškerého majetku  a závazků, veškerých práv a povinností včetně 
práv a povinností vyplývajících  z pracovněprávních vztahů) přejde na Nástupnickou 
společnost, a to ke dni zápisu fúze  do obchodního rejstříku.  

 

 

 

 

 

2.   ZÚČASTNĚNÉ  SPOLEČNOSTI 

 

2.1 Zanikající společnost  je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál  činí 

205 200 000,- Kč (slovy:dvě stě pět milionů dvě stě tisíc korun českých). Jediným 

 společníkem Zanikající společnosti je Město Turnov, identifikační číslo: 002 76 227, se sídlem 

Turnov, Antonína Dvořáka 335, PSČ 511 01.   



 

2.2 Nástupnická společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 989 864 693,- Kč 

(slovy: devět set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři 

korun českých) a je rozdělen na následující akcie:  

 

(a) 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set 

padesát tři korun českých); 

 

(c)  3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

(d)  1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno sto 

korun českých); 

 

(e)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set 

čtyřicet korun českých).  

 

2.3 Akcionářská struktura Nástupnické společnosti je následující:  

 

(a)  Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 

642/2a, PSČ 461 80, je vlastníkem následujících akcií:  

 

 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

 8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 



 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
13 363 953,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set 
padesát tři korun českých).  

-  
Celkový součet jmenovitých hodnot akcií Libereckého kraje činí 816 363 953,- Kč (slovy: 

osm set šestnáct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set padesát tři korun českých) a 

jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 82,47%. 

 

(b)  Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 1, 

nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, je vlastníkem následujících akcií:  

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých); 

 

 1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno sto korun 
českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
18 868 640,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set čtyřicet 
korun českých).  

 

Celkový součet jmenovitých hodnot akcií Statutárního města Liberce činí 173 500 740,- Kč 

(slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů pět set tisíc sedm set čtyřicet korun českých) a 

jeho podíl na základním kapitálu Nástupnické společnosti činí 17,53%.  

 

2. 4 Převoditelnost akcií  Nástupnické společnosti je omezena, a to ve smyslu čl. V. bodu 5 stanov 

Nástupnické společnosti. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 

Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí 

souhlas. 

 

 

3.   ROZHODNÝ  DEN  

 

3.1   Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti z účetního  

hlediska bude považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti,  bude 1.1. 2014.  

 



 

 

4.  VÝMĚNNÝ POMĚR, IDENTIFIKACE AKCIÍ POTŘEBNÝCH K VÝMĚNĚ, POSTUP A LHŮTY  PŘI 

VÝMĚNÉ AKCIÍ   

 

4. 1 Výměnný poměr byl dohodou Zúčastněných společností stanoven jako rovnoměrný tak, že 

jediný společník Zanikající společností obdrží za svůj obchodní podíl na Zanikající společnosti 

o akcie představující 10% základního kapitálu Nástupnické společnosti.  

 

4. 2 Vodítkem pro určení výměnného poměru bylo porovnání vlastních kapitálů Zúčastněných 

společností vykázaných v řádné účetní závěrce sestavené z dat ke dni 31. 12. 2012. 

 

4.3  Vlastní kapitál Zanikající společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce sestavené z dat ke dni 

31. 12. 2012 činil 156 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů korun českých).  

 

4.4 Vlastní kapitál Nástupnické společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce sestavené z dat ke 

dni 31. 12. 2012 činil 1 532 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet dva milionů korun 

českých).  

 

4.5 Součet vlastních kapitálů obou Zúčastněných společností vykázaných v řádných účetních 

závěrkách sestavených z dat ke dni 31. 12. 2012 činí 1 688 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda 

šest set osmdesát osm milionů korun českých).  

 

4.6 Podíl  Zanikající společnosti na součtu vlastních kapitálů Zúčastněných společností dle čl. 4.5 

tohoto Projektu fúze činí 9,24%.  

 

4. 7 Dohodou Zúčastněných společností byl tedy výměnný poměr stanoven ve prospěch Zanikající 

společnosti na 10% ze základního kapitálu Nástupnické společnosti, což představuje součet 

nominálních hodnot akcií ve výši 98 986 469, - Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set 

osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých).  Toto určení výměnného poměru 

považují Zúčastněné společnosti za vhodné a odůvodněné.  

 



4.8 Stávající akcionáři se budou na poskytnutí 10% akcií jedinému společníkovi Zanikající 

společnosti podílet podle poměru, v jakém nyní vlastní akcie, tzn., že :  

 

(a)  Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 

642/2a, PSČ 461 80, poskytne jedinému společníkovi Zanikající společnosti 

82,47% celkového součtu nominálních hodnot akcií, které má tento jediný 

společník obdržet, tzn. poskytne jedinému společníkovi akcie o celkové 

nominální hodnotě ve výši 81 634 141,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů 

šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých) a  

 

(b) Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 1, 

nám. Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, poskytne jedinému společníkovi Zanikající 

společnosti 17,53% celkového součtu nominálních hodnot akcií, které má 

tento jediný společník obdržet, tzn. poskytne jedinému společníkovi akcie o 

celkové nominální hodnotě ve výši 17 352 328,- Kč (slovy: sedmnáct milionů 

tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm korun českých).   

 

 

4.9 Jediný společník Zanikající společnosti tedy za svůj obchodní podíl v Zanikající společnosti 

obdrží akcie o následující jmenovité hodnotě:  

 

(a)  9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet 

jedna korun českých); 

 

(c)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm 

korun českých).  

 

4.10  Jediný společník obdrží akcie Nástupnické společnosti specifikované v čl. 4.9 tohoto Projektu, 

jejichž převoditelnost bude omezena a to ve smyslu čl. V. bodu 5 stanov Nástupnické 



společnosti. Akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Smlouva o 

převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas. 

 

4.11 Jedinému společníkovi Zanikající společnosti a Akcionářům Nástupnické společnosti nevzniká  

právo na jakýkoli doplatek v souladu s ust. §106 zákona o přeměnách, v Projektu fúze tedy 

není třeba stanovit jeho výši ani pravidla pro jeho výplatu.  

 

4.12 Vydání akcií Nástupnické společnosti za obchodní podíl Zanikající společnosti provede 

představenstvo Nástupnické společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu  fúze do  

obchodního rejstříku v souladu s ust. §137 odst. 1 zákona o přeměnách.  

 

4. 13 Výměnu akcií Nástupnické společnosti za stávající akcie provede představenstvo nástupnické 

společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku v souladu 

s ust. §137 odst. 1 zákona o přeměnách.  

 

4.14 Jediný společník Zanikající společnosti je oprávněn převzít od představenstva  Nástupnické 

společnosti nově vydané akcie ve lhůtě stanovené v čl. 4.12  tohoto Projektu fúze, a to v sídle 

Nástupnické společnosti, každý pracovní den od 9.00 hod do 16.00 hod.. 

 

4.15  Akcionáři Nástupnické společnosti jsou povinni předložit akcie Zanikající společnosti  

představenstvu Nástupnické společnosti k výměně ve lhůtě stanovené v čl. 4.13  tohoto 

Projektu fúze, a to v sídle Nástupnické společnosti, každý pracovní den od 9.00 hod do 16.00 

hod. 

 

4.16 Pro případ, že jediný společník Zanikající společnosti nepřevezme nově vydané akcie  

Nástupnické společnosti ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto Projektem, upozorňuje se 

tento jediný společník na možnost, že tyto akcie mohou být  ve stanovené lhůtě prohlášeny 

za neplatné bez poskytnutí dodatečné lhůty k převzetí.  

 

4. 17 Pro případ, že akcionáři Nástupnické společnosti nepředloží své akcie k výměně ve lhůtě a 

způsobem stanoveným tímto Projektem, upozorňují se tito akcionáři na možnost, že akcie 

nevrácené ve stanovené lhůtě mohou být prohlášeny za neplatné bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k vrácení akcií. 

 



4.18 Pravidla pro povinný odkup akcií ve smyslu ust. §145 zákona o přeměnách nejsou stanovena, 

neboť se nezmění právní postavení jediného společníka Zanikající společnosti  ani akcionářů 

Nástupnické společnosti tak, že by se jejich postavení zhoršovalo oproti stavu před zápisem 

fúze do obchodního rejstříku a zároveň neexistuje společník či akcionář Zanikající ani 

Nástupnické společnosti, který by s touto fúzí nesouhlasil.   

 

 

5.  URČENÍ  JAK BUDOU ZÍSKÁNY AKCIE NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI POTŘEBNÉ K VÝMĚNĚ ZA 

OBCHODNÍ PODÍL PRO JEDINÉHO SPOLEČNÍKA ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI  

 

5.1 Akcie Nástupnické společnosti potřebné k výměně za obchodní podíl jediného společníka 

Zanikající společnosti budou získány tak, že se rozštěpí akcie stávajících akcionářů 

Nástupnické společnosti a tito v poměru svých podílů na základním kapitálu poskytnou část 

svých akcií jedinému společníkovi Zanikající společnosti, a to do výše 10% základního kapitálu 

Nástupnické společnosti.  

 

 

5.2 Štěpení stávajících akcií bude provedeno následovně:  

 

(a)  9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) bude rozštěpeno na 90 

kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-

 Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 363 953,-

 Kč (slovy: třináct milionů tři sta šedesát tři tisíc devět set padesát tři korun českých) 

bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet 

jedna korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set 

dvanáct korun českých); 

 

(c)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18 868 640,-

 Kč (slovy: osmnáct milionů osm set šedesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých) 

bude rozštěpen na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet 



osm korun českých) a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct 

korun českých); 

 

(d)  ostatní akcie štěpení nepodléhají.  

 

5.3 Akcionář Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 

PSČ 461 80, poskytne jedinému společníkovi Zanikající společnosti nové akcie vzniklé 

štěpením v následujícím složení:  

 

(a)  8 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet 

jedna korun českých).  

 

5.4 Akcionář Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 1, nám. 

Dr. E. Beneše, PSČ 460 59, poskytne jedinému společníkovi Zanikající společnosti nové akcie 

v následujícím složení:  

(a)  1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); 

 

(b)  1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet osm 

korun českých).   

 

 

 

 

6.  DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU 

 



Akcionářům Nástupnické společnosti vzniká právo na výplatu podílu ze zisku z vyměněných a 

nově vydaných akcií poprvé za účetní období, které následuje po rozhodném dnu fúze, a to 

na základě rozhodnutí valné hromady Nástupnické společnosti o rozdělení zisku a za 

předpokladů stanovených v ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. a ve stanovách  Nástupnické 

společnosti. Akcionářům Nástupnické společnosti lze vyplácet podíly na zisku i z případného 

nerozděleného zisku dosaženého před rozhodným dnem fúze  a vykázaného v zahajovací 

rozvaze Nástupnické společnosti. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny. 

 

 

 

7.  PRÁVO VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, PRÁVA VLASTNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH  

     DRUHŮ AKCIÍ, OPČNÍCH LISTŮ A JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ 

 

7.1 Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné dluhopisy, nelze  tedy 

poskytnout  žádné výhody vlastníkům dluhopisů ani pro ně navrhnout žádná  opatření. 

 

7.2 Nástupnická společnost nevydala různé druhy akcií, tudíž  nebude přiznávat žádná práva 

vlastníkům jednotlivých druhů akcií, protože tito neexistují.  

 

7.3 Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné opční listy, nelze  tedy 

poskytnout  žádné výhody vlastníkům opčních listů ani pro ně navrhnout žádná  opatření.  

 

7.4.  Zanikající společnosti ani Nástupnická společnost nevydaly žádné jiné cenné papíry,  nelze 

 tedy poskytnout  žádné výhody vlastníkům jiných cenných papírů ani pro  ně navrhnout 

žádná opatření.  

 

 

 

8.   POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD V SOUVISLOSTI S FÚZÍ, MÍSTA  

      V DOZORČÍ RADĚ 

 



8.1  Zúčastněné společnosti neposkytnou v souvislosti s fúzí žádnou zvláštní výhodu 

 žádným osobám uvedeným v ust.§70 písm.f) zákona o přeměnách (členům 

 představenstva, členům dozorčí rady) ani jiné osobě.  

 

8.2 Čtyři místa  v dozorčí radě Nástupnické akciové společnosti mají být obsazena osobami 

volenými zaměstnanci Nástupnické akciové společnosti s uvedením, přičemž že tato místa se 

dočasně neobsazují a budou obsazena až po zápisu fúze do obchodního rejstříku. Volba členů 

dozorčí rady Nástupnické společnosti volených zaměstnanci se provede do 90 dnů po zápisu 

fúze do obchodního rejstříku. 

 

 

 

 

9.   ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI  

 

Základní kapitál Nástupnické společnosti zůstane po fúzi nezměněn, tj. 989 864 693,- Kč (slovy: devět 

set osmdesát devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc šest set devadesát tři korun českých).  

 

 

 

 

 

10.   ÚDAJ O VLIVU FÚZE SOUČENÍM  NA AKCIE DOSAVADNÍCH AKCIONÁŘŮ  NÁSTUPNICKÉ   

SPOLEČNOSTI  

 

10.1 Fúze sloučením dle tohoto Projektu fúze bude mít následující vliv na akcie dosavadních 

akcionářů Nástupnické společnosti:  

 

(a)  akcionář Liberecký kraj, identifikační číslo: 708 91 508, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 

PSČ 461 80 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující akcie:  

 



 72 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000 000,- Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 729 812,- 
Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm set dvanáct korun 
českých). 

 

Akcionář Liberecký kraj  tedy bude vlastnit akcie Nástupnické společnosti v celkové nominální 

hodnotě  734 729 812,- Kč (slovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set dvacet devět tisíc 

osm set dvanáct korun českých), tj. akcie představující 74,23%  základního kapitálu 

Nástupnické společnosti.  

 

(b)  akcionář Statutární město Liberec, identifikační číslo : 002 62 978, se sídlem Liberec 1, nám. 

Dr. E. Beneše, PSČ 460 59 bude mít po fúzi ve svém vlastnictví následující akcie: 

 

 1 kus kmenové  akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
54 632 100,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů šest set třicet dva tisíc jedno sto korun 
českých); 

 

 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
10 000 000,- Kč (slovy: deset  milionů korun českých); 

 

 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvanáct korun 
českých). 

 

Akcionář Statutární město Liberec tedy bude vlastnit akcie Nástupnické společnosti v celkové 

nominální hodnotě 156 148 412,-Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů jedno sto čtyřicet 

osm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých), tj. akcie představující 15,77% základního kapitálu 

Nástupnické společnosti.  

 

10. 2 Všechny akcie všech akcionářů budou podléhat omezené převoditelnosti ve smyslu čl. V. 

bodu 5 stanov Nástupnické společnosti. Akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné 

hromady. Smlouva o převodu akcií společnosti nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná 

hromada udělí souhlas. 



 

 

 

11.  ZMÉNY STANOV   

 

11.1 V souvislosti s fúzí dochází k následujícím změnám stanov nástupnické společnosti:  

  

 (a)   Článek V bod 1, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  

 

1.  Základní kapitál je rozdělen  na:  
 

a. 3 (slovy: tři) kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 

b. 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě 10.000.000,- Kč ( deset milionů korun českých);  

c. 1 (slovy: jeden ) ) kus kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 
54.632.100,- Kč (slovy: :  padesát čtyři miliony šest set třicet dva tisíce jedno sto 
korun českých); 

d. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité  
hodnotě 11 729 812,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet devět tisíc osm  
set dvanáct korun českých); 

e. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 11 516 312,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set šestnáct tisíc tři sta 
dvanáct korun českých;) 

f. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 1 634 141,- Kč (slovy: jeden milion šest set třicet čtyři tisíc jedno sto 
čtyřicet jedna korun českých); 

g. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 7 352 328,- Kč (slovy: sedm milionů tři sta padesát dva tisíc tři sta dvacet 
osm korun českých).  

 

 

 (b)  Článek VIII bod 12, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  

   

12.  Souhlasu 100 % všech akcionářů je třeba rovněž ke jmenování a odvolání 

členů dozorčí rady. 

 

 (c)  Článek X bod 3, stanov se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:  

 



3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. První funkční období členů 

dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada má dvanáct  

členů.  

 

 

12.  SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A ZÁPIS FÚZE DO OBCHODNÍHO  

       REJSTŘÍKU  

 

 

12.1.  K fúzi se nevyžaduje žádný souhlas orgánu veřejné moci ve smyslu ust.§15a zákona o 

přeměnách. 

 

 

12.2.  Právní účinky fúze nastanou jejím zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis  

fúze do obchodního rejstříku musí být podán do 12 měsíců  od rozhodného dne. 

 

 

12.3.  Zúčastněná společnost, která způsobí, že nebude včas podán návrh na zápis fúze do 

obchodního rejstříku, odpovídá druhé zúčastněné společnosti za škodu, která jí v důsledku 

toho vznikla. Společně a nerozdílně s ní odpovídají za vzniklou škodu osoby, které byly 

v rozhodné době jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.  

 

 

 

 

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1.  Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemně, v souladu se zákonem o přeměnách a obchodním  

zákoníkem a jen do zápisu fúze do obchodního rejstříku.  

 

13.2.  Jestliže se stane některé ustanovení tohoto Projektu fúze neplatným nebo 



nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného 

ustanovení tohoto Projektu fúze.  

 

13.4.  Tento Projekt fúze sloučením byl zpracován společně statutárními orgány všech  

zúčastněných společností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne _____________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ________________________ 

MUDr.Luděk Nečesaný, MBA    Ing.Miloslava Tanečková 

předseda představenstva     místopředseda představenstva   

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 



 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

MUDr. Jiří Bartoš MBA     Prof.MUDr. Petr Suchomel Ph.d. 

člen představenstva       člen představenstva  

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Ing.Mgr.Milan Trpišovský MBA     Mudr. Richard Lukáš Ph.d. 

člen představenstva      člen představenstva   

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

_____________________________    __________________________ 

MUDr. Rostislav Polášek     MUDr. Ladislav Dzan  

člen představenstva       člen představenstva  

Krajská nemocnice Liberec, a.s.     Krajská nemocnice Liberec,a s.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________     

Mgr. Martin Mísař      

člen představenstva  

Krajská nemocnice Liberec, a.s.       

 

 

 

 

___________________________ 

MUDr. Martin Hrubý,  

jednatel  

Panochova nemocnice Turnov s.r. 



 

 

 

Město Turnov 

a 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU  

 

 

 

SMLOUVA O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (dále jen „Smlouva“) 

uzavřená mezi: 

 

 

1) městem  

 Turnov 

 IČ:  00276227,  

 se sídlem: A. Dvořáka 335, Turnov, PSČ 511 01,  

 jehož jménem jedná pan Ing. Tomáš Hocke, starosta  

 

(dále jen „Převodce“) 

 

a 

 

2)        obchodní společností 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

 IČ: 27283933,  

se sídlem:  Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

Sp.  Zn.: B 1651, 

jejímž jménem jedná MUDr.Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva 

 

 (dále jen „Nabyvatel“) 

 

 

 

 

 

 



VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Převodce je jediným společníkem ve společnosti NEMPRA, spol. s r.o., IČ: 

25264222, se sídlem Turnov, 28. října 1000, okres Semily, PSČ 511 01, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, Spisová 

značka: C 11112, jejíž základní kapitál činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 

korun českých) a ke dni podpisu Smlouvy je tento základní kapitál zcela splacen 

(dále jen jako „Společnost“); 

 

(B) Převodce je výlučným vlastníkem obchodního podílu ve Společnosti o velikosti 

100% (dále jen „Obchodní podíl“); Obchodní podíl Převodce ve Společnosti 

odpovídá peněžitému vkladu do základního kapitálu ve výši 100 000,-  Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých) a tento základní kapitál je zcela splacen; 

 

(C) Převodce a Nabyvatel uzavřeli dne ………. Rámcovou smlouvu o podmínkách 

převodu 100 % podílu ve Společnosti (dále jen „Rámcová smlouva“), ve které 

se Převodce a Nabyvatel zavázali, že za podmínek stanovených Rámcovou 

smlouvou uzavřou smlouvu o převodu Obchodního podílu, na základě které bude 

Obchodní podíl Převodce ve Společnosti převeden na Nabyvatele; 

 

(D) Zastupitelstvo obce Turnov schválilo uzavření Rámcové smlouvy na svém 

zasedání dne 26. září 2013, a to usnesením č. 175/2013. 

  

(E) V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Turnov č. 175/2013, kterým bylo 

schváleno uzavření Rámcové smlouvy, Převodce touto Smlouvou prodává a 

převádí na Nabyvatele Obchodní podíl včetně všech práv z něj vyplývajících, a 

Nabyvatel od Převodce tento Obchodní podíl kupuje na základě podmínek 

uvedených v tomto dokumentu.  

 

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

1. Převod obchodního podílu 

1.1. Převodce tímto převádí Obchodí podíl na Nabyvatele, a to včetně všech 

práv a závazků z tohoto Obchodního podílu vyplývajících, a Nabyvatel 

tímto Obchodní podíl do svého vlastnictví přijímá.  

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Obchodního podílu činí 

5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) (dále jen „Kupní 

cena“), jedná se tedy o převod úplatný.  

1.3. Nabyvatel se tímto zavazuje, že zaplatí Převodci Kupní cenu do čtrnácti 

(14) dnů ode dne podpisu této Smlouvy smluvními stranami. 

 

Komentář [LB1]: Doplňte prosím 
datum uzavření Rámcové smlouvy. 



2. Ostatní podmínky převodu Obchodního podílu 

2.1 Ostatní podmínky převodu Obchodního podílu jsou upraveny v Rámcové 

smlouvě. 

 

3. Zajištění a záruky 

3.1. Převodce tímto zajišťuje a zaručuje, že:  

 

(a) Převodce má plnou pravomoc a oprávnění prodat a převést na Nabyvatele 

Obchodní podíl;  

 

(b) nebyly podniknuty žádné kroky, které by mohly vést k vytvoření zástavy 

převáděnému Obchodnímu podílu; a 

 

(c) neexistují žádné nevyrovnané pohledávky Převodce vůči Společnosti, 

včetně, ale ne pouze, práv či nároků souvisejících se sjednaným dělením 

zisku Společnosti. 

3.2. Nabyvatel tímto zajišťuje a zaručuje, že je plně seznámen s majetkovým 

stavem Společnosti, jejími aktivy a pasivy, a že nebude činit Převodce 

zodpovědným za žádné závazky Společnosti. 

 

4. Prohlášení Nabyvatele o přistoupení k zakladatelské listině  

4.1. Nabyvatel tímto přistupuje k zakladatelské listině Společnosti, v platném 

znění.  

 

5. Zápis převodu 

5.1. Smluvní strany se zavazují Společnosti poskytnout veškerou součinnost pro 

potřeby zápisu převodu Obchodního podílu z Převodce na Nabyvatele do 

obchodního rejstříku a podniknout veškeré kroky, které druhá strana může v 

tomto ohledu spravedlivě požadovat. 

 

6. Účinnost Smlouvy 

6.1. Převod Obchodního podílu z Převodce na Nabyvatele nabývá ve 

Společnosti účinnosti dnem, kdy je Společnosti doručeno jedno vyhotovení 

této Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami. Převodce doručí 

Společnosti vyhotovení této Smlouvy neprodleně po podpisu této Smlouvy 

oběma smluvními stranami. 

 



7. Ukončení Smlouvy  

7.1. Tato Smlouva může být ukončena pouze v souladu s tímto článkem. 

7.2. Převodce má právo odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností 

doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Nabyvateli, za 

předpokladu, že některá ze záruk a/nebo zajištění Nabyvatele podle této 

dohody se ukázala jako nepravdivá, neúplná či zavádějící. 

7.3. Nabyvatel má právo odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností 

doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy Převodci, za 

předpokladu, že některá ze záruk a/nebo zajištění Převodce podle této 

dohody se ukázala jako nepravdivá, neúplná či zavádějící.  

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

8.2 Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom z nich, jedno bude použito jako příloha 

návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku a jedno náleží Společnosti. 

8.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu 

obsahu rozumí a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V ……………………….  dne ………………..      

       

 

 

            

       ____________________________

       Město Turnov, 

       Ing. Tomáš Hocke, 

       starosta  

 

 

 

V  ………………………..  dne ………………     

        

 

 



            

       ____________________________ 

       Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

       MUDr. Luděk Nečesaný MBA, 

       předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

Společnost přijala dne  ……………………… 

 

 

 

 

_______________________________________________________  

  

Miroslav Pokorný, jednatel Společnosti potvrzuje přijetí Smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


