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-A Jih|^/ský kraj, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČ
7fifpKÍ650, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou, nar. 1971, bytem Nová
Bystřice, který prohlašuje, že je plně svéprávný a je způsobilý
samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tato smlouva
dále jen up i s o v at e l

KUJCP01CH7Z4

akciová společnost Nemocnice Tábor, a.s., se sídlem Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03,
IČ 26095203, zapsaná ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463, zastoupená předsedou představenstva

Houškou, MBA, nar. 1964, bytem České Budějovice,
a členem em Čarvašem, MBA, nar. 1978, bytem

Boršov nad Vltavou, , kteří prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat
společnost, že jsou plně svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního
jednání, o kterém je tato smlouva
dálejen společnost

uzavírají spolu podle § 479 zákona o obchodních korporacích tutá
JIHOČESKÝ kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD
EKOROMiCKÝ ODBOR

(i;

1 6 -09- 2016OoSio:smlouvu o upsání akcií
Číslo j

Príiona.

I.

Úvodní ustanovení

1. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl ve
smyslu ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích při výkonu působnosti valné
hromady akciové společnosti dne 21.7.2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti
Nemocnice Tábor, a.s. s využitím přednostního práva jediného akcionáře k úpisu akcií.

2. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. při výkonu
působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 21.7.2016 o zvýšení základního
kapitálu společnosti o částku 8 000 000,- Kč, slovy osmmilionů korun českých, na částku
528 254 000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, a
to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním
nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem.

3. Upisovatel - jediný akcionář Jihočeský kraj prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto
smlouvu o upsání akcií.

4. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. udělil souhlas
s tím, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního
kapitálu v částce 8 000 000,- Kč, slovy osmmilionů korun českých byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj.
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II.

Upsání akcií

1. Upisovatel na zvýšení základního kapitálu touto smlouvou upisuje tyto nové akcie 
společnosti:

8 ks (osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 
1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 629 až 636.

2. Nově upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelné, omezeně převoditelné - převod 
akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, přičemž k udělení souhlasu je potřeba 
dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů.

3. Emisní kurz akcií upsaných touto smlouvou odpovídá jejich jmenovité hodnotě.
4. Emisní kurz akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem na účet č. 220707702/0300, 

vedený u Československé obchodní banky, a.s.
5. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie 
ve smlouvě o upsání akcií.

III.

Předmět vkladu a lhůta splatností

1. Předmětem vkladu je v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního 
kapitálu upsáním nových akcií peněžitý vklad upisovatele.

2. Emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu je 
upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem na účet č. 220707702/0300, vedený u 
Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 8 000 000,- Kč, slovy 
osmmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního 
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného 
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

3. Společnost se zavazuje ve lhůtě do 90 dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku předat upisovateli v jeho sídle akcie v listinné podobě uvedené v čl. 
II. odst. 1 této smlouvy.

IV.

Lhůta k uzavření smlouvy

Tato smlouva bude jako návrh podepsaný společností upisovateli doručena po rozhodnutí 
jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o částku 
8 000 000,- Kč, slovy osmmilionů korun českých a upisovatel je povinen ji uzavřít a tedy 
upsat nové akcie před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do 
obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře 
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
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v.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením ve lhůtě v čl. IV. této smlouvy
uvedené.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Vkladová povinnost zaniká, nebyly-li účinně upsány akcie ve lhůtě určené v rozhodnutí
jediného akcionáře v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu.

2. Povinnost splatit emisní kurs akcií zaniká dle ustanovení § 465 zákona o obchodních
korporacích:
a) vysloví-li neplatnost rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu

soud
b) nebude-li podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

do dvou měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku

c) právní mocí rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nebo

d) uplynutím lhůty dvou měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu na
zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude-li v téže lhůtě
podán tento návrh znovu.

3. V oblastech výslovně neupravených touto smlouvou řídí se vztahy stran příslušnými
ustanoveními zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních
předpisů.

V Českých Budějovicích dne 21.7.2016

Jihočeský krafv /
Mgr. Jiří Zimola - hejtmán Ing. Ivo Houška, MBA

předseda představenstva

(3)

/
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Ing. Michal Čarvaš, MBA
člen představenstva



Běžné číslo ověřovací knihy 01/115/2016

Ověřuji, že Mgr. Jiří Zimola

datum narození 971

bytem Nová Bystřice

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem,
uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.^^

V Českých Budějovicích ^8^201^ /<§^

^ Í§| *

ta -1-

01/160/2016Běžné číslo ověřovací knihy

Ověřuji, že

datum narození 978

Boršov nad Vltavou

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, \M A >V /f
uznal přede mnou podpis na^tét^listině za vlastj^^

V Českých

Ing. Michal Čarvaš

bytem

Cl<£>
Jp>Tv* w *

Běžné číslo ověřovací knihy 01/171/2016

Ověřuji, že Ing. Ivo Houška

datum narození 964

bytem České Budějovice

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazky
uznal přede stríf^-

V Českých / ^
Cl<S>

* *
-1-


