
P R O H L Á Š E N Í  
Pardubický kraj, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, IČO: 70892822, zastoupený hejtmanem JUDr. 
Martinem Netolickým, Ph.D., nar.  bydliště   

dále rovněž jen jako „Vkladatel“, jako vlastník dále uvedeného majetku 

tímto v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., se sídlem 
Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČO: 27520536, (dále jen „Společnost“) přijatým dne 11. 5. 2022 o zvýšení 
základního kapitálu Společnosti z částky 1 519 823 000,00 Kč (slovy: jedna miliarda pět set devatenáct miliónů osm 
set dvacet tři tisíc korun českých) o částku 58 220 000,00 Kč (slovy: padesát osm miliónů dvě stě dvacet tisíc korun 
českých) na novou výši 1 578 043 000,00 Kč (slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát osm miliónů čtyřicet tři tisíc 
korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, a v souladu se smlouvou o upsání akcií 
uzavřenou mezi Vkladatelem a Společností 

v n á š í  

do obchodní společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., a do jejího základního kapitálu nepeněžitý vklad, jehož 
předmětem je: 

nemovitá věc, a to pozemek - pozemková parcela číslo parcelní 64/33 v katastrálním území Pardubičky, a projektová 
dokumentace na stavbu, provádění stavby a vnitřního vybavení stavby "NPK a.s. - Pardubická nemocnice, výstavba 
pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále také "CUP") s centralizací akutních provozů" - dokumentace pro podání 
žádosti o vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace včetně dodatků a změn.  

Uvedený předmět vkladu jediný akcionář Společnosti ocenil částkou 58 220 000,00 Kč (slovy: padesát osm miliónů 
dvě stě dvacet tisíc korun českých) na základě znaleckého posudku číslo 1723/26/2022 soudního znalce - znalecké 
kanceláře BDO ZNALEX, s. r. o., ze dne 16. 2. 2022, ve kterém byla cena tohoto majetku stanovena právě částkou 58 
220 000,00 Kč (slovy: padesát osm miliónů dvě stě dvacet tisíc korun českých). 

Za tento nepeněžitý vklad se Vkladateli vydá 58 220 (slovy: padesát osm tisíc dvě stě dvacet) kusů akcií o jmenovité 
hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě akcie na jméno v listinné podobě; emisní 
kurs každé této akcie splácený vnesením tohoto nepeněžitého vkladu bude činit 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých). Souhrnný emisní kurs akcií upisovaných tímto nepeněžitým vkladem i souhrn jmenovitých hodnot těchto 
akcií činí celkem 58 220 000,00 Kč (slovy: padesát osm miliónů dvě stě dvacet tisíc korun českých).  

Vydané nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném 
regulovanému trhu a nebudou imobilizovány. Nové akcie nebudou různých ani nových druhů. 

Vkladatel zároveň tímto předává výše uvedené předměty svého vkladu společnosti Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s., k rukám jejího statutárního orgánu. 

Doložka potvrzující splnění podmínek zákona o krajích 
Vkladatel, který je krajem, potvrzuje, že ve věci tohoto vkladu byly splněny všechny podmínky stanovené zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, tj. zejména, že záměr kraje vnést majetek uvedený shora 
byl ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o krajích zveřejněn vyvěšením na úřední desce po dobu více jak 30 (třiceti) dnů 
před jednáním zastupitelstva kraje, které o vkladu rozhodlo, a že zastupitelstvo Pardubického kraje ve smyslu § 36 
odstavců a), l), m) zákona o krajích o vnesení uvedeného nepeněžitého vkladu, a tím o zvýšení účasti Vkladatele ve 
Společnosti, na svém zasedání dne 12. 4. 2022 rozhodlo. 

V Pardubicích dne 12. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
                         ……………..…………………………… 
                                    Pardubický kraj 
                        JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
                                         hejtman  
                                  ověřený podpis 
 



 
 
Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČO: 27520536, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 2629, kterou zastupují 
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., a Ing. 
Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., tímto potvrzuje, 
že jí výše uvedené prohlášení bylo dnešního dne doručeno a že zároveň od výše uvedeného Vkladatele dnešního dne 
převzala majetek, který je předmětem jeho výše popsaného vkladu. 

Emisní kurs akcií upsaných Vkladatelem ke zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Pardubického kraje, 
a.s., shora uvedeným nepeněžitým vkladem v celkové výši 58 220 000,00 Kč (slovy: padesát osm miliónů dvě stě 
dvacet tisíc korun českých) je tak v plné výši splacen. 

V Pardubicích dne 12. 5. 2022  

 

 

 

 

 

 ……………………………..  

 MUDr. Tomáš Gottvald, MHA 

 předseda představenstva společnosti  
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………….  
 Ing. Hynek Rais, MHA   

 místopředseda představenstva společnosti  
 Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  


