RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Výpis usnesení z 53. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 16.11.2018
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,
a.s.
Usnesení 1316/2018/RK-53
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení 1317/2018/RK-53
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 1318/2018/RK-53
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 1319/2018/RK-53
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení 1320/2018/RK-53

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 1316/2018/RK-53
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 43 200 000,- Kč, slovy čtyřicettřimilionůdvěstětisíc korun českých,
o částku 3 500 000,- Kč, slovy třimilionypětsettisíc korun českých, na částku 46 700 000,- Kč, slovy
čtyřicetšestmilionůsedmsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 64 až 66 a 5 ks (pět
kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených
čísly 67 až 71 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. 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. Místem pro upsání akcií
jsou Dačice, Dačice II, Antonínská 85, PSČ 380 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno bude 3 500 000,- Kč,
slovy třimilionypětsettisíc 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
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valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 1317/2018/RK-53
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 276 552 000,- Kč, slovy jednamiliardadvěstěsedmdesátšestmilionů
pětsetpadesátdvatisíc korun českých, o částku 4 500 000,- Kč, slovy čtyřimilionypětsettisíc korun českých,
na částku 1 281 052 000,- Kč, slovy jednamiliardadvěstěosmdesátjednamilionůpadesátdvatisíc korun
českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky
navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1097 až 1100 a 5 ks
(pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 1101 až 1105 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem
valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. 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. Místem pro upsání akcií
je Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, U Nemocnice 380, PSČ 377 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 9000042738/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno bude
4 500 000,- Kč, slovy čtyřimilionypětsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení č. 1318/2018/RK-53
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesátosmmilionůčtyřicettisícpětset
korun českých, o částku 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, na částku
389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu
ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
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Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1419, 1 ks (jeden kus) akcie
o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1420 a 6 ks (šest
kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených
čísly 1421 až 1426 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě,
veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné
hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. 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. Místem pro upsání akcií
jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas,
aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 11 600 000,- Kč, slovy
jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení č. 1319/2018/RK-53
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 645 961 715,33, slovy šestsetčtyřicetpětmilionůdevětsetšedesát
jednatisícsedmsetpatnáct
korun
českých
třicettři
haléřů,
o
částku
7 200 000,- Kč,
slovy
sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, na částku 653 161 715,33 Kč, slovy šestsetpadesáttřimilionů
jednostošedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č.
90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 590 až 596 a 2 ks
(dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené
čísly 597 a 598 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. 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. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
7 200 000,- Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc 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. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 1320/2018/RK-53
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 580 554 000,- Kč, slovy pětsetosmdesátmilionůpětsetpadesátčtyřitisíc
korun českých, o částku 13 200 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstětisíc korun českých, na částku
593 754 000,- Kč, slovy pětsetdevadesáttřimilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu
ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky
navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 674, 3 ks (tři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 675
až 677 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun
českých, označené čísly 678 a 679 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. 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. Místem pro upsání akcií
je Tábor, Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs
6 ks (šesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
13 200 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstětisíc 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. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje

……………………
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