








Dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě  

č. OVZ/VZZR/2018/023 
uzavřené dne 6.8.2018 v souladu s ustanovením § 174 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále také „Koncesní smlouva“) 

 

Statutární město Pardubice 

se sídlem Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: 326 561/0100 

jednající ve věcech smluvních Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

(dále jen “Zadavatel”) 

a 

RK Invest s.r.o. 

se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO26219140, DIČ: CZ26219140 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: 220971327/0300 

jednající ve věcech smluvních: panem Romanem Lípou – jednatelem 

kontaktní osoba: Roman Lípa, XXXXXXXXXXXXX 

vedená v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C37625 

(dále jen “Provozovatel”) 

 

(Zadavatel a Provozovatel dále společně označování také jako "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní 
strana") 

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě následujícího znění: 

 

1. PREAMBULE  

1.1. Zadavatel a Provozovatel mezi sebou uzavřeli dne 6. 8. 2018 Koncesní smlouvu, jejímž předmětem 
je zajištění organizace a kompletní realizace adventních trhů v Pardubicích, a to v letech 2018 až 
2022.  
 

1.2. V čl. 4.28 Koncesní smlouvy se Provozovatel zavázal vždy nejpozději do 31. 8. každého roku 
zpracovat a předložit Zadavateli písemný návrh konkrétní podoby následujícího ročníku 



adventních trhů, jejíž finální podoba musí být zachycena v písemné dohodě uzavřené mezi 
Smluvními stranami.  

 
1.3. Pro konání adventních trhů v roce 2019 byl tento závazek Provozovatelem splněn a vtělen do 

písemného Dodatku č. 1 uzavřeného Smluvními stranami dne 11.11.2019. 
 
1.4. Pro konání adventních trhů v roce 2020 byl tento závazek Provozovatelem splněn a vtělen do 

písemného Dodatku č. 2 uzavřeného Smluvními stranami dne 30.10.2020. V tomto Dodatku č. 2 
Koncesní smlouvy byl mj. sjednán termín konání adventních trhů na Pernštýnském náměstí 
v Pardubicích včetně jejich harmonogramu, a to od 28.11.2020 do 23.12.2020. 

 
1.5. Smluvní strany v čl. 9. Koncesní smlouvy dohodly důvody pro odstoupení od Smlouvy a zároveň si 

v čl. 9.5 ujednaly, že důvod k odstoupení není dán v případě, kdy splnění předmětné povinnosti 
Smluvní strany není možné splnit vzhledem k závažným objektivním okolnostem nemajícím původ 
v jednání či nečinnosti příslušné Smluvní strany a vzniklým bez zavinění této Smluvní strany, pokud 
tyto okolnosti současně nebrání konání i dalšího ročníku adventních trhů. Uvedené ustanovení 
smlouvy obsahuje demonstrativní výčet těchto okolností, tj. velmi nepříznivé povětrnostní 
podmínky, občanské nepokoje, živelní pohromy apod.  

 
1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že nade vší pochybnost lze za závažnou objektivní okolnost ve 

smyslu čl. 9.5. Koncesní smlouvy považovat rovněž aktuální vývoj epidemie koronaviru, s nímž jsou 
spojena restriktivní opatření vydaná orgány veřejné moci, znemožňující či omezující konání 
hromadných akcí. Obdobné prohlášení je zmíněno výslovně v příloze č. 1 Dodatku č. 2 Koncesní 
smlouvy, kde se mj. uvádí, že v souvislosti s pandemií virového onemocnění Covid-19 se smluvní 
strany dohodly, že postihnou-li některou ze Smluvních stran následky šíření pandemie Covid-19, 
je dotčená Smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé Smluvní straně, aby 
Smluvní strany společně učinily potřebná opatření k zabránění vzniku škod obou Smluvních stran. 
Dále je zde zakotveno ujednání Smluvních stran, že veškeré budoucí následky šíření pandemie 
Covid-19 považují za vyšší moc ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 a § 2913 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

 
1.7. V čl. 9.5. Koncesní smlouvy Smluvní strany dále ujednaly, že v případě, kdy nastanou výše uvedené 

závažné objektivní okolnosti, pak se Smluvní strany v zájmu naplnění účelu Koncesní smlouvy 
dohodnou na dalším postupu při realizaci adventních trhů v dotčeném roce. Zároveň je v příloze 
č. 1 Dodatku č. 2 Koncesní smlouvy uvedeno, že v případě, že v důsledku plnění karanténních 
opatření nebo při vyhovění doporučením, opatřením či zákazům orgánů veřejné moci bude nutné 
omezit plnění této smlouvy, jsou Smluvní strany povinny plnění této smlouvy v souladu s těmito 
opatřeními, zákazy a doporučeními omezit. Důsledky těchto opatření, zákazů nebo doporučení na 
ustanovení této smlouvy upraví Smluvní strany dodatkem k této smlouvě. 

 
1.8. Z důvodů výše uvedených přistupují Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Koncesní 

smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku existují a s největší 

pravděpodobností budou i nadále trvat závažné objektivní okolnosti ve smyslu čl. 9.5. Koncesní 
smlouvy, jimiž jsou důsledky aktuálního vývoje epidemie virového onemocnění SARS CoV-2 a 



s ním související dopady níže popsaných restriktivních opatření týkajících se hromadných akcí, 
přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2. 
 

2.2.  Smluvní strany dále prohlašují, že konání adventních trhů v souladu s Koncesní smlouvou je 
dotčeno následujícími opatření vlády ČR: 

 
2.2.1.  usnesení vlády ČR č. 1195 ze dne 20.11.2020 o prodloužení nouzového stavu v 

souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, jímž byl prodloužen do 12. prosince 2020 nouzový 
stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 od 00:00 hodin dne 5. října 
2020 na dobu 30 dnů, který byl prodloužen usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108 
do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353; v témže 
usnesení vláda stanovila, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která 
byla platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém 
byla přijata; 

2.2.2. usnesení vlády ČR č. 1200 ze dne 20.11.2020 (přijaté v návaznosti na usnesení dle čl. 
2.2.1. tohoto Dodatku) o přijetí krizového opatření pro řešení vzniklé krizové situace, jímž 
se s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 
23:59 hod. zakazuje (s určenými výjimkami) volný pohyb osob na území celé České 
republiky a nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně 
nutnou a pobývat v místě svého bydliště (s určenými výjimkami) a dále nařizuje omezit 
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně přístupných 
místech nejvýše v počtu 6 osob (s určenými výjimkami) a zachovávat při kontaktu s 
ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné; 

2.2.3. usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2020 č. 1201 (přijaté v návaznosti na usnesení dle čl. 
2.2.1. tohoto Dodatku) o přijetí krizového opatření pro řešení vzniklé krizové situace, jímž 
se s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 
23:59 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, 
(s určenými výjimkami), koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká 
představení s přítomností diváků, poutě a podobné tradiční akce, dále se zakazuje pití 
alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodej na tržištích, v tržnicích a v 
mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných 
mobilních zařízení, s výjimkou farmářských trhů, pro která platí rovněž omezení 
spočívající v zákazu konzumace na místě, odstupů mezi stánky, stolky nebo jinými 
prodejními místy nejméně 4 metry, omezení jedné osoby v jeden čas na 15m2 plochy 
farmářského tržiště); 

2.2.4. usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2020 č. 1198 (přijaté v návaznosti na usnesení dle čl. 
2.2.1. tohoto Dodatku) o přijetí krizového opatření pro řešení vzniklé krizové situace, jímž 
se s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 
23:59 hod. zakazuje provoz základních škol (s určenými výjimkami) a provoz základních 
uměleckých škol, s výjimkou individuální konzultace nebo výuky, a omezuje provoz 
středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a 
jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální konzultace nebo 
vzdělávání. 
 

2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ani v nadcházejícím období konce roku 2020 nelze 
očekávat radikální uvolnění stávajících opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako 



prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Dle kritérií známých ke dni uzavření 
tohoto Dodatku je v případě následujícího stupně uvolnění předpoklad konání hromadných 
venkovních akcí za účasti max. 50 osob, v případě omezení u maloobchodu se předpokládá 
omezení počtu osob (1 osoba na 15m2), rozestupy 2 m zákazníků, organizační a režimová 
opatření.  
 

2.4. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem vyvolaným vývojem epidemiologické situace 
a po důkladném zvážení veškerých okolností a dopadů uvedených restriktivních opatření, jak 
současných, tak i v nastávajícím období předpokládaných, Smluvní strany shodně konstatují, 
že nelze při řádném dodržování nastavených pravidel dosáhnout realizace adventních trhů 
v takové atmosféře, kvalitě a rozsahu, který by naplnil jejich základní smysl a zamýšlenou 
podstatu. Smluvní strany se proto dohodly, že adventní trhy, které se měly uskutečnit 
v období od 28.11.2020 do 23.12.2020 na pozemku parc. č. 2661/2, k.ú. Pardubice (tj. na 
Pernštýnském náměstí v Pardubicích), nebudou Provozovatelem v roce 2020 pořádány.    

 
2.5. Zadavatel bere na vědomí, že Provozovatel nebude v důsledku dohody dle čl. 2.4. tohoto 

Dodatku poskytovat Zadavateli žádné další plnění, k němuž je povinen dle Koncesní smlouvy. 
Zadavatel proto neposkytne Provozovateli úplatu dle čl. 5 Koncesní smlouvy.  

 
2.6. Provozovatel není oprávněn uplatňovat v důsledku dohody dle čl. 2.4. tohoto Dodatku vůči 

Zadavateli jakékoliv nároky na úhradu již vynaložených nákladů, ani výdajů v budoucnu 
vzniklých v souvislosti s přípravou letošního ročníku adventních trhů. 

 
2.7. Zadavatel není oprávněn uplatňovat v důsledku dohody dle čl. 2.4. tohoto Dodatku vůči 

Provozovateli žádné smluvní pokuty ani jakoukoliv náhradu škody, která vznikne v souvislosti 
s tím, že Provozovatel nebude z výše uvedených důvodů v roce 2020 poskytovat Zadavateli 
plnění dle Koncesní smlouvy. 

 
2.8. Smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto Dodatku se vztahuje výhradně jen na konání 

adventních trhů v roce 2020.  
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
3.1. Tento Dodatek nabyde platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejněním v registru smluv. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tento 
Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění Dodatku Zadavatel bezodkladně informuje druhou Smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této Smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění.  
 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).  

 
3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek uveřejněn prostřednictvím registru  

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. 
 



3.5. Tato ujednání představují úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku o 
všech jeho náležitostech, které Smluvní strany chtěly v Dodatku ujednat a které považují za 
důležité pro závaznost tohoto Dodatku.  
 

3.6. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku, ani projev učiněný po 
uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto 
Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text 
Koncesní smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou Smluvních stran, přičemž podpisy obou Smluvních stran musí být 
připojeny na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní 
úpravou. Možnost měnit Koncesní smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Neplatnost dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo 
započato s plněním.  
 

3.7. Tento Dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti 
s ním, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 

3.8. S ohledem na charakter a obsah tohoto Dodatku považují Smluvní strany jeho jednotlivé 
ustanovení za oddělitelná a v případě, že se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku stane 
neplatným či nevykonatelným, považují Smluvní strany ostatní ustanovení tohoto Dodatku za 
platná a vykonatelná.  
 

3.9. Provozovatel není oprávněn bez souhlasu Zadavatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z Dodatku třetí osobě.  
 

3.10. Tento Dodatek je vyhotovován ve dvou stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
3.11. Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 
 
         Zadavatel                           Provozovatel 

 
 
V Pardubicích dne __.__.______   V Pardubicích dne __.__.______  
 
 
__________________________________  ________________________________ 
      Statutární město Pardubice           RK Invest s.r.o. 

Ing. Martin Charvát               Roman Lípa  
         primátor                   jednatel                                                   
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Smlouva o upsání akcií 
dle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru!stvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozděj!ích předpisů (dále té" jen „ZOK“) 

 
 
Dne!ního dne, měsíce a roku ní"e uvedení účastníci: 
 
1. Statutární město Pardubice 

sídlo úřadu města v Pardubicích, Pern!t"nské náměstí 1, PSČ 530 21 
IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046I 
právně jedná zástupce: Ing. Martin Charvát, primátor města 
 
na straně jedné jako akcionář (dále také jen „Zájemce“) 

 
2. společnost Dostihov# spolek a.s., se sídlem Pra#ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO 481 55 110, spisová značka B 918 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové, v jejím# zastoupení právně jedná předseda představenstva Ing. Petr Kva! 
 
na straně druhé jako společnost (dále jen „Dostihov# spolek a.s.“ nebo jen 
„Společnost“); 
 
uzavírají tuto: 

smlouvu o upsání akcií 
(dále té# jen „Smlouva“) 

 
 

I.  
Rozhodnutí o zv#!ení základního kapitálu 

 
1. Valná hromada společnosti Dostihov# spolek a.s. konaná dne 30. září 2020 schválila 

usnesení o zv#!ení základního kapitálu Společnosti, které bylo osvědčeno formou 
notářského zápisu JUDr. Heleny Divi!ové, notářky se sídlem v Hradci Králové pod č.j. 
NZ 847/2020, N 827/2020, tohoto znění první části: 

 
Valná hromada rozhoduje o zv#!ení základního kapitálu Společnosti a přijímá toto 
usnesení o zv#!ení základního kapitálu (dále té" jen „Usnesení“):  

 
1. Základní kapitál Společnosti se zv"#í o částku 6.643.000,-- Kč (!est milionů !est set 
čtyřicet tři tisíce korun česk#ch). Upisování akcií nad navrhovanou částku zv"#ení 
základního kapitálu se nepřipou#tí, av#ak připou#tí se upsání akcií pod navrhovanou 
částku, kdy by byl základní kapitál zv"#en právě jen o částku odpovídající součtu 
jmenovit"ch hodnot akcií upsan"ch ve lhůtách pro upisování akcií dále uveden"m 
způsobem.  

 
2. Na zv"#ení základního kapitálu bude upsáno:  

a) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií, ka"dá o jmenovité 
hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun česk#ch), přičem" v!echny akcie budou 
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cenn#mi papíry na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

b) 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií, ka"dá o jmenovité 
hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun česk#ch), přičem" v!echny akcie 
budou cenn#mi papíry na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

 (dále společně té" jen „Nové Akcie“ a ka"dá z Nov#ch akcií jednotlivě té" jen 
„Akcie“).   

  
3. Emisní kurs Nov#ch Akcií je shodn# s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.:  

a) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) bude upsána 
emisním kursem 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) a  

b) jedna Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch) bude 
upsána emisním kursem 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch).  

 
[Zdůvodnění emisního kursu: S ohledem na poměr celkové ztráty Společnosti 
po uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti v 
době zv#!ení základního kapitálu a upisování Nov#ch Akcií v#hradně akcionáři 
Společnosti je emisní kurs Nov#ch Akcií nastaven v nejni"!í zákonem připu!těné v#!i 
dle § 247 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru"stvech 
(zákon o obchodních korporacích), dále jen „z. o. k.“]  

 
4. Upsání Nov"ch Akcií s vyu!itím přednostního práva akcionářů (1. kolo):  

V!echny Nové Akcie, tzn. 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch akcií 
o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy pět set korun česk#ch), ka"dá vydaná jako cenn# 
papír na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem valné 
hromady dle stanov Společnosti, a 10 220 (deset tisíc dvě stě dvacet) kusů kmenov#ch 
akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy jedno sto padesát korun česk#ch), ka"dá 
vydaná jako cenn# papír na jméno, jejich" převoditelnost bude omezena předchozím 
souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti, mohou b#t upsány akcionáři 
Společnosti s vyu"itím přednostního práva akcionářů na upsání nov"ch akcií dle 
§ 484 odst. 1 z. o. k., a to za těchto podmínek:  
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nov#ch Akcií 

mohou akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pra"ská 
607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.  

b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nov#ch 
Akcií mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 2 (dvou) t#dnů ode dne 
doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 
10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále té" jen „Upisovací 
lhůta pro přednostní právo“).  

c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu 
Upisovací lhůty pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti 
způsobem určen#m stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez 
zbytečného odkladu po zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení 
o přednostnímu právu Společnost současně zveřejní.  

d) Počet nov"ch akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité 
hodnotě nebo jak" podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii 
o určité jmenovité hodnotě:  
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• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden 
tisíc korun česk#ch) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 500,-- Kč 
(pět set korun česk#ch),  

• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,-- Kč (tři sta 
korun česk#ch) připadá jedna nová Akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč 
(jedno sto padesát korun česk#ch).  

 
5. Upsání Nov"ch Akcií, které nebyly upsány s vyu!itím přednostního práva akcionářů 

(2. kolo):  
Upsání Nov#ch Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s vyu"itím 
přednostního práva dle odstavce 4 Usnesení (dále té" jen „Neupsané Akcie“), bude 
nabídnuto určen#m zájemcům – akcionářům Společnosti, a to za těchto podmínek: 
a) V"počet poměru Neupsan"ch Akcií nabídnut"ch akcionářům Společnosti:  

Akcionáři mohou upisovat Neupsané Akcie v poměru sv#ch podílů, tj.:  

−   Akcionář mů"e upsat a" tolik z celkového počtu Neupsan#ch Akcií o jmenovité 
hodnotě 500,-- Kč (pět set korun česk#ch) za emisní kurs 500,-- Kč (pět set 
korun česk#ch), kolik odpovídá poměru součtu jmenovit#ch hodnot v!ech jeho 
dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před přijetím Usnesení. 
Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů.  

−   Akcionář mů"e upsat a" tolik z celkového počtu Neupsan#ch Akcií o jmenovité 
hodnotě 150,-- Kč (jedno sto padesát korun česk#ch) za emisní kurs 150,-- Kč 
(jedno sto padesát korun česk#ch), kolik odpovídá poměru součtu jmenovit#ch 
hodnot v!ech jeho dosavadních akcií k základnímu kapitálu Společnosti před 
přijetím Usnesení. Tento počet se zaokrouhlí na celé Neupsané Akcie dolů. 

b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsan#ch Akcií mohou akcionáři Společnosti 
vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pra"ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice.  

c) Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsan#ch Akcií mohou akcionáři Společnosti 
vykonat ve lhůtě 2 (dvou) t#dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu 
upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a 
od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále té" jen „Upisovací lhůta pro druhé kolo 
úpisu“). 

d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 
písm. a) Usnesení: Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru 
dle čl. 5 písm. a) Usnesení oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem 
určen#m stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady 
bez zbytečného odkladu po provedení v#počtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. 
Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní.  

 
6. Emisní kurs Upsan#ch Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 3 (tří) 

t"dnů ode dne upsání Akcií.  
Cel" emisní kurs Upsan#ch Akcií je upisovatel povinen splatit peně!it"m vkladem, a 
to slo"ením na účet Společnosti číslo 293159268/0300 veden" u společnosti 
Československá obchodní banka a.s.   

 
(dále té# jen „Rozhodnutí o zv#!ení základního kapitálu“). 

 
2. Rozhodnutí o zv"!ení základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 

5. října 2020.  
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3. V!ichni akcionáři Společnosti mohli v 1. kole úpisu vyu#ít přednostní právo na upsání 
nov"ch akcií v souladu s Rozhodnutím o zv"!ení základního kapitálu, přičem# akcionáři 
Společnosti toto právo vykonali tak, #e bylo dohromady upsáno celkem 6.209 ks akcií na 
jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč a 6.402 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 150,- 
Kč. 
 

4. Pro 2. kolo úpisu akcií tak bylo akcionářům Společnosti v souladu s Rozhodnutím 
o zv"!ení základního kapitálu nabídnuto upsat celkem 4.011 ks akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 500,- Kč a 3.818 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 150,- Kč, a to 
v poměru jejich podílů. 
 

II.  
Upsání akcií 

 
Zájemce ve smyslu Rozhodnutí o zv"!ení základního kapitálu upisuje: 
 

• 2 067 (slovy: dva tisíce !edesát sedm) kusů kmenov"ch akcií na jméno, ka#dá 
o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun česk"ch), přičem# převoditelnost 
v!ech akcií bude omezena předchozím souhlasem valné hromady dle stanov 
Společnosti,  

• 1 967 (slovy: tisíc devět set !edesát sedm) kusů kmenov"ch akcií na jméno, ka#dá 
o jmenovité hodnotě 150,-- Kč (slovy: jedno sto padesát korun česk"ch), přičem# 
v!echny akcie budou cenn"mi papíry na jméno, jejich# převoditelnost bude omezena 
předchozím souhlasem valné hromady dle stanov Společnosti,  

 
(dále té# jen „Akcie“). 
 
 

III.  
Emisní kurs Akcií upsan#ch Zájemcem a lhůta jeho splacení 

 
1. Emisní kurs Akcií upsan"ch Zájemcem celkem činí: 1.328.550 Kč (slovy: jeden milion 

tři sta dvacet osm tisíc pět set padesát korun česk"ch) (dále té# jen „Emisní kurs“). 
 
2. Zájemce se zavazuje nejpozději ve lhůtě 3 (tří) t#dnů ode dne upsání Akcií dle této 

Smlouvy splnit svoji vkladovou povinnost peně"it#m vkladem ve v#!i Emisního 
kursu podle čl. III odst. 1 této Smlouvy, tj. slo#ením na účet Společnosti č. 
293159268/0300 veden# u společnosti Československá obchodní banka, a. s. 

 
 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dopadá-li na Smlouvu povinnost jejího uveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních podmínkách 
účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozděj!ích předpisů, nabude účinnosti a# tímto uveřejněním.  
 

2. Změny nebo doplňky této Smlouvy musí mít formu písemného dodatku odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami. 
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3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Ka#dá 

ze smluvních stran obdr#í po jednom stejnopisu, jedno vyhotovení je určeno pro účely 
zápisu příslu!n"ch změn v obchodním rejstříku vedeném pro Společnost. 
 

4. Smluvní strany prohla!ují, #e  
a) jsou plně způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je 

tato Smlouva,  
b) po přečtení této Smlouvy souhlasí s jejím obsahem,  
c) Smlouva byla sepsána dle pravdiv"ch údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla 

sjednána v tísni či za jinak nápadně nev"hodn"ch podmínek,  
co# stvrzují sv"mi podpisy. 

 
V Pardubicích dne _______________ 2020 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------           ---------------------------------------------------- 
                            Zájemce                              Dostihov# spolek a.s. 
          
 
Úřední ověření podpisů: 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 70. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 26.11.2020 od 13:30 hodin  

v centru IDEON Pardubice, Jiráskova ul. 1963, Pardubice 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, 
Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 

 

 
Omluveni: 
Petr Kvaš, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu nebyly navrženy žádné změny. 

Program 70. mimořádné schůze RmP byl schválen takto:   (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Pardubické vánoční trhy 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

2. Úpis akcií ve 2. kole ve společnosti Dostihový spolek a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - dodatek 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

4. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 69. řádné schůze RmP dne 16.11.2020 a jmenování 

ověřovatelů ze 70. mimořádné schůze RmP dne 26.11.2020 

 
Zápis a usnesení z 69. řádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 70. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 
            Jakub Rychtecký 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Pardubické vánoční trhy 2020 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený návrh týkající se zrušení letošních vánočních trhů na 

Pernštýnském náměstí. 
 
Rozprava: 
J. Rejda:  

- požádal o upřesnění vlivu na rozpočet u předložené zprávy. 
→ J. Mazuch upřesnil, že zpráva má kladný vliv na rozpočet, neboť v případě zrušení vánočních 
trhů město ušetří finanční prostředky, které by jinak hradilo jejich provozovateli.  

- dále se dotázal, jak bude řešen zábor Pernštýnského náměstí.  
→ J. Mazuch vysvětlil, že zábor nemá provozovatel na MO Pardubice I rezervovaný. Úřad MO I 
bude o zrušení vánočních trhů neprodleně informován tak, aby mohl povolovat jiné zábory, např.  
předzahrádky. 
J. Rejda v této souvislosti uvedl, že jednal s ostatními městskými obvody o prodloužení doby, po 
kterou se nemusí za zábor veřejného prostranství platit, a to do konce letošního roku. Od všech 
městských obvodů, kromě MO I, u kterého ještě na vyjádření čeká, má souhlasné stanovisko. 
Možnost odpustit platbu za zábor veřejného prostranství je v kompetenci městských obvodů. 
 
Následovala krátká diskuse nad problematikou prodeje alkoholických nápojů a jejich následné 
konzumace na veřejnosti, kdy dochází k porušování vládních opatření.  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4713/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností RK 
Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26219140, uzavřené dne 6.8.2018 
k zajištění realizace adventních trhů v Pardubicích (ve znění předchozích dodatků), na základě 
něhož se smluvní strany s přihlédnutím ke skutečnostem vyvolaným vývojem epidemiologické 
situace a po zvážení veškerých okolností a dopadů restriktivních opatření orgánů veřejné moci 
přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 
(současných i v nastávajícím období předpokládaných) dohodly, že adventní trhy, které se měly dle 
předchozí dohody uskutečnit v období od 28.11.2020 do 23.12.2020 na Pernštýnském náměstí v 
Pardubicích, nebudou v roce 2020 pořádány. Dodatek č. 3 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Určuje 
uzavřít Dodatek č. 3 ke Koncesní smlouvě mezi statutárním městem Pardubice a obchodní 
společností RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26219140, 
uzavřené dne 6.8.2018 k zajištění realizace adventních trhů v Pardubicích (ve znění předchozích 
dodatků), dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ing. Martin Charvát, primátor města 
     Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T:  27.11.2020 
 

2 
Úpis akcií ve 2. kole ve společnosti Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně uvedl projednávaný bod. 

 
 
Rozprava: 
J. Mazuch na základě vzneseného dotazu upřesnil, že v prvním kole kromě města Pardubice upsaly 
akcie ještě další subjekty. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4714/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit smlouvu o úpisu akcí se společností Dostihový spolek a.s., 
IČO: 481 55 110, se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení. 
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3 
XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - dodatek 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že předložený návrh byl schválen Finančním výborem ZmP. Jedná se o technický přesun 

finančních prostředků formou transferu Dostihovému spolku a.s. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4715/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 020,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zimní sportovní park - provoz" na běžné transfery položky "Dostihový spolek a.s. - 
zimní sportovní park - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 

4 
Diskuse 

 
Vít Ulrych 

- vznesl dotaz na současné fungování zimního sportovního parku. 
→ J. Mazuch upřesnil, že zimní sportovní park nyní funguje ve speciálním režimu, pouze pro 
sportovní kluby a oddíly s omezeným počtem přítomných a s plnou úhradou nákladů. Pro 
veřejnost bude zpřístupněn od 1.12.2020. 

 
 
Jiří Rejda 

- vznesl dotaz, jak v letošním roce proběhne rozsvěcení vánočního stromu na Pernštýnském 
náměstí. 
→ J. Mazuch informoval, že rozsvěcení vánočního stromu proběhne bez přítomnosti veřejnosti 
v pátek 27.11.2020 v předem nestanovený čas, aby se předešlo hromadění davů na náměstí. 
Videopřenos z rozsvěcení stromečku bude následně zveřejněn prostřednictvím sociálních sítí. 

 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 13:45 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
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……………………………………… 
         Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………………….        
            Jan  M a z u c h 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
      Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 30.11.2020          (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 5 stran originálu zápisu. 
 
 
 


