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MĚSTO BOHUMÍN 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Č. j. MUBO/00944/2021 

V Bohumíně 11. 1. 2021 

 

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií společnosti Bohumínská 
městská nemocnice, a.s. 

 
 

I. 
Vyhlašovatel veřejné soutěže 

Vyhlašovatel:  
Příkazce: Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený: panem Ing. Petrem Víchou, starostou města 
Zástupce pověřený k jednání ve věcech výběrového řízení - smluvní záležitosti: JUDr. Šárka Palermová, vedoucí 
Odboru právního a živnostenského, telefon:  596 092 173, e-mail:  palermova.sarka@mubo.cz 
Zástupce pověřený k jednání ve věcech výběrového řízení - odborné záležitosti: MUDr. Svatopluk Němeček, 
MBA, předseda představenstva BMN, a.s., telefon: 596 096 314, e-mail: nemecek@nembo.cz 
IČ: 002 97 569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu: 27-1721638359/0800 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Město Bohumín je jediným akcionářem, vlastníkem akcií společnosti Bohumínská městská nemocnice, 
a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2788 (dále též jen „Společnost“).  Jedná se o 157 kusů 
kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě. Základní kapitál 
společnosti tak činí 15 700 000,- Kč (slovy patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) a je v plné výši splacen. 

2. Společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. provozuje nemocnici s poliklinikou v Bohumíně, a 
poskytuje tak zdravotní a sociální služby jak pro město Bohumín s 21 tisíci obyvateli, a tak pro jeho širší okolí. 
Jedná se o region v pohraniční oblasti, samotná nemocnice se nachází nedaleko hranice s Polskou republikou, 
což přináší potenciál v podobě možnosti přeshraniční klientely. 

3. Město Bohumín má zájem prodat 51 kusů akcií Společnosti ve svém vlastnictví (dále také jen Akcie), tedy 
32,48 % akcií vlastněných městem Bohumín. 

4. Město Bohumín má přitom zvláštní zájem předmětné Akcie prodat serióznímu partnerovi, který se bude 
dlouhodobě podílet na hospodářské a personální stabilitě a rozvoji společnosti Bohumínská městská nemocnice, 
a.s., tak, aby tato společnost mohla nadále poskytovat zdravotní péči a služby obyvatelům Bohumína a širšího 
okolí. 

5. Za účelem získání co možná nejvhodnějšího kupujícího oslovením co nejširšího okruhu potenciálních 
zájemců (dále jen „uchazeč“), jakož i v zájmu transparentnosti zamýšlené majetkoprávní transakce, se město 
Bohumín rozhodlo hledat nového minoritního akcionáře Společnosti formou veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“), jejíž podmínky jsou níže určeny. 
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III. 
Vyhlášení veřejné soutěže 

1. Město Bohumín tímto dle § 1772 a násl. občanského zákoníku vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější 
nabídku na koupi 51 kusů akcií Společnosti – tj. akcií na jméno v listinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 
5 100 000 Kč (slovy pět milionů jedno sto tisíc korun českých). 

2. Veřejná soutěž se vyhlašuje za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu.  

 
IV. 

Podmínky veřejné soutěže 
1. Veřejná soutěž na koupi Akcií Společnosti bude dvoukolová. 

2. V prvním kole město Bohumín požaduje doložení splnění níže uvedených kvalifikačních kritérií. V 
druhém kole město Bohumín požaduje předložení nabídky v níže uváděné struktuře. S uchazečem, jehož nabídka 
bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, budou dále vedena jednání k uzavření smlouvy o prodeji výše uváděných 
Akcií. 

3. Vyhlašovatel a uchazeč se zavazují, že informace získané v průběhu veřejné soutěže použijí pouze pro 
účely hodnocení uchazeče, zvážení účasti v soutěži a podání nabídky. Získané informace nesdělí třetím stranám. 

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž kdykoliv zrušit, změnit její podmínky či případně neurčit 
žádného vítěze nebo s ním smlouvu neuzavřít. 

V. 
Průběh veřejné soutěže 

 
I. kolo: Vyjádření zájmu – kvalifikace uchazečů 

1. Vyhlašovatel v prvém kole poskytne uchazečům následující informace (dále „dokumenty o Společnosti“ 
nebo „zadávací dokumentace“): 

- Stávající Stanovy společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. 

- Výroční zprávy Společnosti za poslední tři kalendářní roky vč. zpráv auditora 

- Znalecký posudek č. 1157/70/19 vč. příloh (ocenění hodnoty Společnosti k 03. 06. 2019)  

- Možnost prohlídky Společnosti po předchozí domluvě s vedením Společnosti 

2. Vyhlašovatel stanovuje cenu zadávací dokumentace ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
vč. DPH. Zadávací dokumentaci je možné si objednat telefonicky nebo emailem u výše uvedené kontaktní osoby. 
Po připsání uvedené částky na účet vyhlašovatele (č.ú. 6015-1721638359/0800; VS: IČ uchazeče u PO, RČ 
uchazeče u FO) nebo jejím složení na pokladně vyhlašovatele, budou uchazeči vydány dokumenty o Společnosti 
v listinné podobě a na elektronickém nosiči dat. 

3. Vyhlašovatel požaduje od uchazeče vyjádření zájmu v následující struktuře: 
 

a. Identifikace uchazeče dle přílohy č.1 této zadávací dokumentace (krycí list) 
 

b. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného příslušného registru státu, kde je uchazeč registrován 
 

c. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, držitelem oprávnění může být samotný uchazeč 
– fyzická nebo právnická osoba, případně společník této právnické osoby 

 
d. Prokázání struktury provozu zdravotnického zařízení uchazeče 

 
4. Vyhlašovatel požaduje doložit, že uchazeč disponuje následujícími zkušenostmi: 

a. Zkušenosti s provozem lůžkových zdravotnických zařízení, tj. uchazeč, doloží, že je on sám, 
v případě právnické osoby pak právnická osoba sama, či vlastník podílu, nebo majoritní 
akcionář takové společnosti, nejméně po dobu 5 let poskytovatelem lůžkové péče.  

b. Uchazeč disponuje odbornými ambulancemi v interních nebo chirurgických oborech 
v dojezdové vzdálenosti určené časem dojezdu, a to nejvýše 1 hodina, tak aby pacienti z těchto 
odborných ambulancí mohli být odesláni k hospitalizaci na oddělení Bohumínské městské 
nemocnice, a.s. 
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c. Uchazeč, v případě právnické osoby pak právnická osoba sama, či vlastník podílu, nebo 
majoritní akcionář takové společnosti, neprovozuje, či v den podpisu kupní smlouvy provozovat 
nebude, v žádném ze svých zařízení jednodenní chirurgickou operativu, ani v současné době 
žádný takový projekt nepřipravuje a v příštích pěti letech zřizovat nebude. V případě, že dojde 
k nesplnění této podmínky ke dni podpisu kupní smlouvy, vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
neuzavřít s uchazečem předmětnou smlouvu, a to i v případě, že bude uchazeč na základě 
soutěže k takovému uzavření vyzván.  
 
Forma prokázání: Popis provozovaného zařízení, jeho struktura, čestné prohlášení s uvedením 
kontaktní osoby pro ověření uvedených skutečností. 

 
5. V souladu s bodem 4.a. a 4.b. výzvy vyhlašovatel požaduje doložení, že uchazečem, v případě právnické 
osoby pak právnickou osobou samotnou, či vlastníkem podílu, nebo majoritním akcionářem takové společnosti, 
provozované lůžkové zařízení na území České republiky dosahuje v předcházejících třech letech celkový obrat za 
uvedené tříleté období větší než 60 miliónů korun českých. Forma prokázání: Auditované účetní závěrky 
uvedených zařízení.  
 
6. Uchazeč může přiložit volitelně další dokumenty, např. představení a prezentace uchazeče. 

7. Vyjádření zájmu lze podávat výlučně tak, že uchazeč v souladu s výše uvedenými pokyny řádně předloží 
výše uvedené dokumenty. 

8. Vyjádření zájmu včetně příloh musí být učiněno v písemné formě, v českém jazyce a výlučně v listinné 
podobě (nabídka v elektronické podobě se nepřipouští). Listiny tvořící vyjádření zájmu musejí být v originále nebo 
úředně ověřené kopii. Listiny původem ze zahraničí musejí být úředně přeloženy do českého jazyka a opatřeny 
apostilační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva neumožňuje jiný postup). 

9. Listiny tvořící obsah vyjádření zájmu musí být zalepeny v obálce výrazně označené slovy „NEOTVÍRAT – 
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA KOUPI 51 KUSŮ AKCIÍ SPOLEČNOSTI BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE, A.S. – 
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU“.  

10. Jeden uchazeč smí podat pouze jedno vyjádření zájmu (podá-li uchazeč více vyjádření zájmu, 
vyhlašovatel nezahrne do veřejné soutěže žádný). 

11. Vyjádření zájmu uchazeče zavazuje a uchazeč s ním smí disponovat (měnit ho, doplnit ho, odvolat ho 
apod.) jen do termínu pro podávání vyjádření zájmu. Opravu zřejmých chyb lze provést kdykoli, a to i na výzvu 
vyhlašovatele. 

12.  Vyjádření zájmu musí být doručeno na podatelnu vyhlašovatele, tj. na adresu Město Bohumín, 
Masarykova 158, 735 81 Bohumín, nejpozději do dne 4. 2. 2021 do 13,00 hodin (termín pro podávání vyjádření 
zájmu). 

13. Vyhlašovatel zahrne do veřejné soutěže pouze vyjádření zájmu odpovídající výše uvedeným podmínkám 
veřejné soutěže. Vyhlašovatel je oprávněn zahrnout do veřejné soutěže vyjádření zájmu obsahující zřejmou 
chybu, odstraní-li ji uchazeč nejpozději ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem ve výzvě k jejímu odstranění. 

14. Vyhlašovatel oznámí všem uchazečům, zda jejich vyjádření zájmu splnilo požadavky vyhlašovatele či 
nikoli, nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu pro podávání vyjádření zájmu. 

 
II. kolo: Předložení nabídky uchazeče 

Pro postup do druhého kola vyhlašovatel požaduje po uchazeči splnění podmínek prvého kola – kvalifikace 
uchazečů a následné uzavření dohody o mlčenlivosti dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.  

1. Vyhlašovatel předpokládá podepsání dohody o mlčenlivosti do 20 kalendářních dnů po termínu pro 
podávání vyjádření zájmu. 

2. Po uzavření dohody o mlčenlivosti zpřístupní společnost Bohumínská městská nemocnice, a.s. 
dokumenty a prostory k provedení due diligence Společnosti. Rovněž jim bude poskytnuta aktuální strategie 
BMN, a.s. Náklady na provedení due diligence Společnosti si hradí každý uchazeč sám a vyhlašovatel se na nich 
žádným způsobem nepodílí. Toto bere každý uchazeč na vědomí podpisem dohody o mlčenlivosti dle přílohy č. 
2 této zadávací dokumentace.  

3. Na základě provedené due diligence společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. uchazeč předloží 
nabídku v následující struktuře:  
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a. Identifikace uchazeče (krycí list podepsaný oprávněnou osobou, příloha č. 1 zadávací 

dokumentace) 

b. Hledisko č.1 – Projekt dalšího rozvoje Bohumínské městské nemocnice, a.s., který bude 
zohledňovat a řešit níže uvedené oblasti: 

i. zachování akutní lůžkové péče ve všech stávajících oborech ekonomicky maximálně 
efektivním způsobem, 

ii. podílení se na zajištění dostatečného počtu lékařského i zdravotnického personálu a 
dlouhodobá stabilita personálního obsazení nemocnice, 

iii. návrh nových oborů ambulantní péče v Bohumínské městské nemocnici a.s. a způsob 
realizace tohoto záměru, 

iv. návrh nových oblastí rozvoje péče v rámci akutní i následné lůžkové péče, 

v. návrh vybudování centra jednodenní chirurgie v prostorách Bohumínské městské 
nemocnice, a.s., 

vi. podílení se na zajištění dostatečného počtu klientů jak pro stávající obory činnosti 
Bohumínské městské nemocnice, tak pro nové dle bodů iii), iv a v), 

vii. návrh dalších opatření ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče občanům Bohumína a 
související spádové oblasti. 

(váha hodnocení stanovená vyhlašovatelem – 60 %)  
 

c. Hledisko č.2 – Míra předchozích zkušeností Uchazeče s podnikáním v oboru poskytování 
lékařské péče dle čl. V, část  I. kolo: Vyjádření zájmu – kvalifikace uchazečů, bod 4. a. 

(váha hodnocení stanovená vyhlašovatelem – 10 %)  

 
d. Hledisko č.3 – Lokalita – v souladu s čl. V, část I. kolo: Vyjádření zájmu – kvalifikace uchazečů, 

bod 4. b. bude hodnocena dojezdová vzdálenost od ambulancí a zařízení provozovaných 
uchazečem tak, aby bylo možno klienty těchto zařízení převážet do Bohumínské městské 
nemocnice, a.s. 

(váha hodnocení stanovená vyhlašovatelem – 10 %)  

e. Hledisko č.4 – nabídková cena za 51 ks akcí. Tedy bezvýhradná akceptace návrh textu smlouvy 
o koupi Akcií, která bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v příloze č. 3 zadávací 
dokumentace (dále jen „Kupní smlouva“). Kupní smlouva musí obsahovat zejména kupní cenu 
za 51 kusů akcií, tj. 32,48% Společnosti, včetně návrhu úhrady kupní ceny do 60 dnů od uzavření 
kupní smlouvy na účet vyhlašovatele. Vyhlašovatel stanovuje minimální nabídkovou cenu za 51 
ks akcií na 10.200.000,- korun českých (slovy: deset miliónů dvě sta tisíc  korun českých). 

(váha hodnocení vyhlašovatelem – 20 %)   

4. Nabídka musí být doručena na podatelnu vyhlašovatele, tj. na adresu Město Bohumín, Masarykova 158, 
735 81 Bohumín, nejpozději do dne 31. 3. 2021 do 13,00 hodin  (termín pro podávání nabídek). 

5. Nabídka, včetně příloh, musí být učiněna v písemné formě, v českém jazyce a výlučně v listinné podobě 
(nabídka v elektronické podobě se nepřipouští). 

6. Listiny tvořící obsah nabídky musejí být zalepeny v obálce výrazně označené slovy „NEOTVÍRAT – 
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA KOUPI 51 KUSŮ AKCIÍ SPOLEČNOSTI BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE, A.S.  – 
NABÍDKA“. 

7. Jeden uchazeč smí podat pouze jednu nabídku (podá-li uchazeč více nabídek, vyhlašovatel nezahrne do 
veřejné soutěže žádný). 

8. Nabídka uchazeče zavazuje a uchazeč s ní smí disponovat (měnit ji, doplnit ji, odvolat ji apod.) jen do 
termínu pro podávání nabídek. Opravu zřejmých chyb lze provést kdykoli, a to i na výzvu vyhlašovatele. Konečná 
podoba Smlouvy bude předmětem jednání s vítězným uchazečem. 
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9. Vyhlašovatel zahrne do veřejné soutěže pouze nabídky odpovídající výše uvedeným podmínkám veřejné 
soutěže. Vyhlašovatel je oprávněn zahrnout do veřejné soutěže nabídku obsahující zřejmou chybu, odstraní-li ji 
navrhovatel nejpozději ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem ve výzvě k jejímu odstranění. 

10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, uzná-li za vhodné (zejména z důvodu vyjasnění některých záležitostí 
uvedených v nabídce), vstoupit do osobního jednání s uchazečem, jehož nabídka byla zahrnuta do veřejné 
soutěže. Vyhlašovatel není povinen s uchazeči vstoupit do osobního jednání, přičemž vstoupí-li do osobního 
jednání jen s některým z uchazečů, není povinen tak učinit i ve vztahu k dalším, potažmo ke všem uchazečům. 

11. Vyhlašovatel při hodnocení nabídek zahrnutých do veřejné soutěže přihlédne zejména k výše uvedeným 
hlediskům 3. b, 3.c, 3.d a 3.e dle uvedených vah, jakož to i k osobě navrhovatele, a případně také ke skutečnostem 
zjištěným při osobním jednání s navrhovatelem. 

12. Dospěje-li vyhlašovatel k závěru, že mu alespoň jedna z nabídek vyhovuje, vybere tu, která mu s 
přihlédnutím k výše uvedeným hlediskům vyhovuje nejlépe. Nebude-li vyhlašovateli vyhovovat ani jedna z 
nabídek, je vyhlašovatel oprávněn nevybrat žádnou nabídku; vyhlašovatel si tedy vyhrazuje právo všechny 
předložené nabídky odmítnout. 

13. Vyhlašovatel rozhodne o tom, zda některou nabídku vybere, nebo zda všechny nabídky odmítne, 
nejpozději do 90 dnů  od doručení NABÍDEK a všechny uchazeče o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
odpovídajícím způsobem vyrozumí. 

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. 

2. Podáním nabídky uchazeč bezvýhradně akceptuje veškeré podmínky této veřejné soutěže, včetně 
závazků, které pro něj z podmínek této veřejné soutěže vyplývají, a vyjadřuje bezpodmínečnou vůli řádně a včas 
splnit všechny své povinnosti, a v případě vítězné nabídky poskytnout veškerou součinnost k uzavření Kupní 
smlouvy o převodu Akcií. 

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou soutěž zrušit nebo její podmínky změnit; změnu nebo 
zrušení veřejné soutěže vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým uveřejnil vyhlášení této veřejné 
soutěže. 

4. Uchazeč nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s účastí v této veřejné soutěži. 

5. Tato veřejná soutěž se uveřejňuje na úřední desce Města Bohumín a na jeho oficiálních internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz/. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele uveřejnit tuto veřejnou soutěž 
případně ještě i jinými způsoby. 

6. Vyhlášení této veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi Akcií Společnosti bylo schváleno 
Zastupitelstvem Města Bohumín dne 14. 12. 2020 usnesením č. 191/14.  

 

V Bohumíně dne 11. 1 2021 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vícha v.r. 
starosta města Bohumín  
 
 
 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace:  
Příloha č. 1: Krycí list – identifikace uchazeče  
Příloha č. 2: Dohoda o mlčenlivosti  
Příloha č. 3 : Kupní smlouva - vzor 



Příloha č. 1 

 

 
Tímto podáváme žádost o účast ve shora uvedené veřejné soutěži a prohlašujeme, že jsme vázáni podmínkami veřejné 
soutěže, zejména dle výzvy k podání žádostí o účast. 

 
 

V……………………………dne …………………………….. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za PO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST ŽÁDOSTI O ÚČAST – PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 

1)  Název veřejné soutěže 
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií 

společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. 

2)  Obchodní firma nebo název  

3)  Sídlo  

4)  Doručovací adresa včetně PSČ  

5)  Právní forma  

6)  Identifikační číslo osoby  

7)  

Jméno a příjmení statutárního 

orgánu nebo jeho členů, případně 

jiné fyzické osoby oprávněné jednat 

jménem právnické osoby 

 

8)  Kontaktní osoba ve věci nabídky  

9)  
Kontaktní telefon ve věci žádosti o 

účast 
 

10)  
Kontaktní e-mail ve věci žádosti o 

účast 
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Tímto jako žadatel podávám žádost o účast ve shora uvedené veřejné soutěži a prohlašuji, že jsem vázán 
podmínkami veřejné soutěže, zejména dle výzvy k podání žádostí o účast. 
 
V …………………………………. dne …………………………………………….. 

 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
Razítko a podpis žadatele nebo osoby oprávněné jednat za žadatele 

 

KRYCÍ LIST ŽÁDOSTI O ÚČAST – PRO FYZICKÉ OSOBY 

1)  Název veřejné soutěže 
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií 

společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. 

2)  
Jméno a příjmení, popř. obchodní 

firma 
 

3)  
Bydliště, popřípadě sídlo,  

je-li odlišné od bydliště 
 

4)  Doručovací adresa včetně PSČ  

5)  
Datum narození, popř. identifikační 

číslo osoby 
 

6)  
Kontaktní telefon ve věci žádosti o 

účast 
 

7)  
Kontaktní e-mail ve věci žádosti o 

účast 
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Dohoda o zachování mlčenlivosti a další ujednání 

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“), 

 

Město Bohumín 

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Zastoupené: panem Ing. Petrem Víchou, starostou města 

IČ: 002 97 569 

 

a 

Název: 

Sídlo: 

Zastoupená 

zapsaná v OR vedeném ……….. soudem v …….. , oddíl …., vložka …………. 

IČ: …………… 

dále též „Zájemce“ nebo „povinná osoba“ 

 

uzavírají dnešního dne 

tuto: 

dohodu o zachování mlčenlivosti a další ujednání 

 

I. Úvodní ustanovení 

S ohledem na skutečnost, že smluvní strany považují za nezbytné upravit režim nakládání  

s informacemi a údaji týkajícími se Veřejně soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií 

společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., vyhlášené městem Bohumín, resp. režim nakládání 

s informacemi o společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. (dále také BMN), jejích smluvních 

partnerů a klientů, včetně informací souvisejících s aktivitami BMN, ke kterým může povinná osoba 

získat přístup, jakož i další způsob vystupování povinné osoby v administrativních prostorech a 

odděleních BMN, uzavírají tuto dohodu o mlčenlivosti a další ujednání. 

Vyhlašovatel, město Bohumín, a.s. po dohodě se Zájemcem určí termín, ve kterém bude Zájemci 

umožněna osobní prohlídka prostor a oddělení a ve kterém budou zájemci, za současného splnění 

podmínek stanovených ve Veřejné soutěži zpřístupněny veškeré dostupné informace o společnosti  

v sídle BMN či případně předány vyhlašovatelem. 
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II. Povinnost mlčenlivosti a další povinnosti 

1. Povinná osoba se zavazuje zachovávat v tajnosti veškeré informace získané v průběhu 1. a 2. kola 

Veřejné soutěže týkající se společnosti BMN či jejích klientů, smluvních partnerů a dalších osob, které 

nejsou obecně přístupné (a se kterými byla povinná osoba seznámena či které jí byly zpřístupněny, či 

ke kterým získala přístup při nebo v souvislosti s účastí v 1. případně 2. kole Veřejné soutěže  

o nejvhodnější nabídku na koupi 51 kusů akcií společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., 

zejména pak informace týkající se provozu, činnosti, know-how, zaměstnanců, obchodní plánů, 

účetnictví, obratu celé společnosti a dalších souvisejících skutečností. 

2. Povinná osoba se dále zavazuje utajovat veškeré skutečnosti týkající se vnitřní struktury společnosti 

BMN, dále informace a znalosti ohledně organizační struktury společnosti BMN, personalistiky a 

informace týkající se kterékoliv součásti fungování BMN, jakož i informace o ostatních zaměstnancích 

společnosti, vedoucích pracovnících, členech statutárního či jiného orgánu společnosti BMN, jakož i 

informace tvořící obchodní tajemství BMN. 

Povinná osoba se dále zavazuje zachovat v tajnosti i jakékoliv další získané informace, jejichž zveřejnění 

či využití by mohlo vést ke vzniku škody (a to i v podobě ušlého zisku) na straně společnosti BMN a 

jejích klientů. 

Tato povinnost mlčenlivosti povinné osoby přetrvává i po skončení Veřejné soutěže, a to zejména v 

případě, že se povinná osoba nestane vítězem této veřejné soutěže.  

3. Smluvní strany ujednávají, že získala-li či získá-li povinná osoba v průběhu 1. a 2. kola Veřejné soutěže 

jakékoliv dokumenty, korespondenci, záznamy a další materiály v jakékoliv formě, které obsahují 

informace o společnosti BMN, zejména pak ve formě dokumentů a informací získaných ze Zadávací 

dokumentace, při prohlídkách BMN, při konzultacích o BMN a předmětu prodeje se zástupci 

Vyhlašovatele či při provedeném Auditu BMN povinnou osobou (due diligence), o její činnosti, 

zaměstnancích, členech statutárního orgánu či členech jiných orgánů společnosti BMN, není 

oprávněna je využívat k jiným účelům než k účelům vymezeným pro účast v 1. případně 2. kole Veřejné 

soutěže. 

4. Povinná osoba se zavazuje jakýmkoliv způsobem (v tištěné podobě či na nosiči dat, prostřednictvím 

e-mail či jiného komunikačního prostředku) nereprodukovat či nevynášet z administrativních prostor 

jakákoliv data, ohledně kterých platí povinnost mlčenlivosti uvedená shora. 

5. Povinná osoba se konečně zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu ke zpřístupněným údajům, k jejich změně, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití třetí neoprávněnou osobou. 

6. Povinná osoba se zavazuje informovat město Bohumín a BMN bez zbytečného odkladu o jakýchkoli 

skutečnostech, které by nasvědčovaly úniku důvěrných informací k třetí osobě nebo jinému porušení 

povinností k ochraně důvěrných informací stanovených v této Dohodě, a okamžitě přijmout opatření 

k minimalizaci následků takového porušení této Dohody. 

7. Povinná osoba nese veškeré náklady spojené s ochranou důvěrných informací podle této Dohody. 

8. Město Bohumín může kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu, požadovat po Zájemci likvidaci všech 

zpřístupněných důvěrných informací z nosičů těchto informací, a to buď fyzickým zničením těchto 

nosičů, nebo nevratným vymazáním z jejich paměti, jsou-li Zájemcem uchovávány v elektronické 

podobě, a to s účinností ode dne doručení písemného oznámení o tomto jednání Zájemci.  
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O provedení likvidace důvěrných informací podle předchozí věty je Zájemce povinen městu Bohumín 

vystavit potvrzení podepsané osobou oprávněnou jednat za Zájemce.  

9. Smluvní strany ujednávají, že v případě porušení povinností povinné osoby uvedených v čl. II. odst. 

1 až 5 je město Bohumín oprávněno nárokovat po povinné osobě smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta je splatná do 5 

pracovních dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení na účet ve výzvě uvedený. Ve sporných případech 

se má za to, že byla doručena 15 dní po jejím odeslání poštovní přepravou. Vedle smluvní pokuty je 

město Bohumín oprávněno nárokovat po povinné osobě i náhradu škody, a to i ve výši přesahující 

sjednanou smluvní pokutu. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškeré informace (včetně skutečností tvořících obchodní 

tajemství jsou předmětem ochrany dat) se považují za důvěrné, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy 

se s nimi Zájemce seznámil, veřejně přístupné. Zájemce si je plně vědom své odpovědnosti za případné 

porušení obchodního tajemství. 

2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy. 

3. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nevykonatelné nezpůsobuje toto 

ustanovení neplatnost jakékoliv další části této smlouvy nebo smlouvy jako celku. Účastníci smlouvy 

prohlašují, že v takovém případě nahradí neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení smlouvy 

ustanovením obdobným, které svým hospodářským a obchodním účelem nejlépe odpovídá ustanovení 

neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému. 

4. Účastníci smlouvy považují obsah této smlouvy i informace sdělené při projednávání této smlouvy 

za důvěrné. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu považují za smlouvu inominátní a že práva a povinnosti 

ve smlouvě obsažená považují za dostatečně určitě a srozumitelně vyjádřená. 

6. Dohodnutý obsah této smlouvy je možno změnit po vzájemné dohodě obou stran, vždy pouze 

písemným dodatkem podepsaným oběma stranami. 

7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8. Obě smluvní strany konstatují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že ji neuzavřely  

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto tuto smlouvu podepisují. 

 

V Bohumíně dne 

 

 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Ing. Petr Vícha      Povinná osoba 



Příloha č. 3 
SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU LISTINNÝCH AKCIÍ 

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi 

 

Město Bohumín 

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Zastoupený: panem Ing. Petrem Víchou, starostou města 

IČ: 002 97 569 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín 

Číslo účtu: 27-1721638359/0800 

(dále jen “prodávající”) 

 

a 

 

 

(dále jen “kupující”) 

Čl. I.  

Úvodní prohlášení 

Prodávající, město Bohumín prohlašuje, že je jediným akcionářem, vlastníkem akcií společnosti Bohumínská městská 

nemocnice, a.s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2788 (dále též jen „Společnost“).  Jedná se o 157 kusů kmenových 

akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě. 

Kupující byl vybrán na základě veřejné soutěže ze dne ……………….., kdy splnil všechny podmínky a kritéria stanovené 

touto soutěží, a prohlašuje, že v i době podepsání této smlouvy splňuje  podmínky veřejné soutěže.  

 

Čl. II. 

Předmět prodeje 

2.1. Předmětem prodeje je 51 ks (slovy: padesát jedna kusů) listinných akcií na jméno), se jmenovitou hodnotou 100 

000,- Kč (dále jen “akcie”). Akcie se prodávají na základě usnesení zastupitelstva města Bohumín č. …………………….. ze 

dne ……………………….. Akcie znějí na jméno. Akcie nejsou kotovány.  

Akcie jsou, v souladu s ustanovením čl. 4 odstavce 4. stanov akciové společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., 

po uplatnění předkupního práva dle čl. IX této smlouvy, neomezeně převoditelné.  

2.2. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněn s akciemi volně nakládat a zaručuje se, že cenné papíry budou 

převedeny na kupujícího v plném rozsahu a bez jakéhokoliv zatížení či omezení práv ze strany třetích osob. 

2.3. Pokud před uskutečněním převodu akcií (čl. VI.) dojde ke změně podoby, formy, druhu, jmenovité hodnoty, kotace 

nebo jiné vlastnosti akcií (dále jen “změna akcií”), zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti a předmětem prodeje 

podle této smlouvy se stávají změněné akcie namísto akcií původních, ledaže by změna akcií prodej akcií prodávajícím 

kupujícímu zcela vyloučila. Smluvní strany se v případě změny akcií zavazují podniknout včas veškeré potřebné kroky 

a právní úkony k tomu, aby k prodeji akcií došlo bez ohledu na změnu akcií. 
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Čl. III. 

Předmět smlouvy 

3.1. Prodávající touto smlouvou za podmínek uvedených v čl. IV. prodává akcie uvedené v čl. II., bod 1.1. kupujícímu, 

který tyto akcie od prodávajícího při splnění uvedených podmínek kupuje a přijímá je do svého majetku. 

3.2. Kupní cena za akcie činí: ………………………………..,- Kč (slovy: ……………………………… korun českých). 

 

Čl. IV. 

Splatnost kupní ceny, převod akcií 

4.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy a v bodě 4.2. 

4.2. Kupní cena je splatná ve prospěch účtu prodávajícího č. 27-1721638359/0800, vedeného u Česká spořitelna a. s., 

variabilní symbol ………………………………………….. (IČ kupujícího u PO, RČ kupujícího u FO), specifický symbol 

……………………………, nebo ve prospěch jiného účtu písemně určeného pro tento účel kupujícímu prodávajícím. Kupní 

cena je splacena teprve v okamžiku, kdy dojde k jejímu připsání ve prospěch účtu prodávajícího. O zaplacení kupní 

ceny je prodávající povinen na požádání vydat kupujícímu písemné potvrzení. 

4.3. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení o zaplacení kupní ceny, ve kterém budou uvedeny datum 

a způsob platby (u bezhotovostního převodu číslo účtu vedeného u peněžního ústavu, složení hotovosti v peněžním 

ústavu, popř. jiný způsob) nejpozději do 3 pracovních dnů po realizaci této platby. 

4.4. Vlastnické právo k akciím z prodávajícího na kupujícího přejde teprve při předání akcií prodávajícím kupujícímu, 

ke kterému může dojít nejdříve okamžikem, kdy bude řádně a včas zaplacena kupní cena. 

4.5. V případě, že ke splnění podmínky podle bodu 4.4. nedojde nejpozději do 60 týdnů od uzavření smlouvy, smlouva 

uplynutím této lhůty zaniká. Tím nejsou dotčeny nároky některé ze smluvních stran na již vzniklý úrok z prodlení do 

doby zániku smlouvy, na smluvní pokutu, na náhradu škody, ustanovení upravující řešení sporů z této smlouvy a 

ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy. 

4.6. V případě, že kupující neobdrží akcie v souladu s bodem 6.1. této smlouvy, tj. dvacátý den po splnění podmínky 

podle čl. IV., bod 4.4, bude takové prodlení s předáním Akcií považováno za podstatné porušení této smlouvy 

prodávajícím a kupující má právo od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Tímto není 

dotčeno právo na náhradu škody 

4.7 V případě, že prodávající neobdrží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených čl.IV této smlouvy, bude takové 

prodlení považováno za podstatné porušení smlouvy kupujícím a prodávající má právo od smlouvy odstoupit 

písemným oznámením doručeným kupujícímu. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. 

4.8. Započtení případných vzájemných pohledávek bez písemné dohody obou smluvních stran jednostranným úkonem 

jedné ze stran je vyloučeno. 
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V. 

Prohlášení kupujícího 

5.1. Kupující prohlašuje, že je mu znám stav společnosti a jejího jmění a hodnota převáděných akcií a že se před 

uzavřením této smlouvy seznámil se stanovami společnosti v platném znění a návrhem na změnu stanov společnosti. 

5.2. Kupující si uvědomuje a akceptuje skutečnost, že prodávající nepředkládá žádná další prohlášení, závazky ani 

záruky nebo tvrzení týkající se jakéhokoliv finančního nebo jiného aspektu společnosti nebo jejího majetku, vyjma 

dokumentů poskytnutých v rámci veřejné soutěže jako „dokumenty o Společnosti“. 

 

Čl. VI. 

Vypořádání prodeje 

6.1. K převodu akcií provedením rubopisu a jejich předání dojde, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dvacátý den 

po splnění podmínky podle čl. IV., bod 4.4.; připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, bude převod 

proveden v nejbližší následující pracovní den. Převod se uskuteční v místě sídla prodávajícího ve 13,00 hodin. 

6.2. O předání akcií bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a jeden obdrží společnost. 

6.3. Při vypořádání prodeje jsou smluvní strany povinny poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost. 

6.4. Vůči společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. bude tento převod účinný zápisem v seznamu akcionářů 

této společnosti.  

 

Čl. VII. 

Výhrada zpětné koupě 

7.1 Smluvní strany si ujednaly, že prodávající má dle § 2135 občanského zákoníku právo nejpozději do 60 měsíců od 

podpisu této smlouvy vymínit si na kupujícím zpětnou koupi Akcií specifikovaných v Článku III. Předmět smlouvy, 

odstavci (1) této smlouvy, které touto smlouvou koupil. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem určujícím hodnotu akcií dni, ve kterém byl požadavek na zpětný prodej 

doručen kupujícímu. 

7.2. Prodávající může výhradu zpětné koupě uplatnit jestliže,  

7.2.1. kupující přestane splňovat některou z podmínek stanovených ve veřejné výzvě ze dne …………………………..  

7.2.2. kupující bude svým jednáním poškozovat dobré jméno a pověst společnosti Bohumínská městská nemocnice, 

a.s., 

7.2.3. kupující bude svým jednáním poškozovat ekonomické zájmy společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., 

7.2.4. kupující nebude plnit své závazky vyplývající z plánu rozvoje předloženého v rámci veřejné soutěže. 

(2) V případě uplatnění výhrady zpětného prodeje kupujícím jsou smluvní strany povinny do 3 měsíců uzavřít novou 

kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů. 
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Čl. VIII. 

Výhrada zpětného prodeje 

8.1 Smluvní strany si ujednaly, že kupující má dle § 2139 občanského zákoníku právo nejpozději do 60 měsíců od 

podpisu této smlouvy vymínit si na prodávajícím zpětný prodej Akcií specifikovaných v Článku III. Předmět smlouvy, 

odstavci (1) této smlouvy, které touto smlouvou koupil. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu 

kupní cenu určenou znaleckým posudkem určujícím hodnotu akcií dni, ve kterém byl požadavek na zpětný prodej 

doručen kupujícímu. 

8.2 V případě uplatnění výhrady zpětného prodeje kupujícím jsou smluvní strany povinny do 3 měsíců uzavřít novou 

kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů. 

 

Čl. IX. 

Předkupní právo 

9.1. Smluvní strany si ujednaly, že prodávající má dle § 2140 občanského zákoníku předkupní právo na Akcie 

specifikované v Článku III. Předmět smlouvy, odstavci (1) této smlouvy, které touto smlouvou prodal. Kupujícímu tak 

vzniká bezpodmínečná povinnost nabídnout prodávajícímu (tzv. předkupníkovi) Akcie specifikované v Článku III. 

Předmět smlouvy, odstavci (1) této smlouvy ke koupi, pokud by je chtěl prodat třetí osobě. 

9.2. Výhrada předkupního práva zavazuje i nástupce kupujícího. 

9.3.  V případě uplatnění předkupního práva jsou smluvní strany povinny do 3 měsíců uzavřít novou kupní smlouvu 

o úplatném převodu cenných papírů. 

 

Čl. X. 

Zvláštní ujednání 

Smluvní strany činí nesporným, že dle § 4 odstavce 1) písmena x) zákona o daních z příjmů v aktuálním znění od daně 

se osvobozuje příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem 

tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let. 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, a zákonem 90/2012 Sb., O obchodních korporacích, v platném znění 

11.2 Jakékoliv dodatky a změny smlouvy mohou být činěny pouze v písemné formě, s podpisy obou smluvních stran; 

to platí i pro zrušení smlouvy. 

11.3. Kupující výslovně prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na 

uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené prodávajícím dne ……………………………… a závěrečným vyhodnocením, na 

základě kterého byl uchazeč vybrán. 

11.4. Tato smlouva je uzavírána v rámci veřejné soutěže vyhlášené prodávajícím. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy 

je kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o přijetí jeho nabídky. 
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11.5. Pro případ prodlení některé smluvní strany s plněním peněžitého závazku se sjednává úrok z prodlení v zákonné 

výši. 

11.6. Smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 2 vyhotovení. 

11.7. Pokud jakýkoliv závazek dle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na 

platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný 

nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, který bude co nejlépe odpovídat předmětu 

a účelu závazku původního. 

11.8. Pro případ jakýchkoliv sporů z této smlouvy sjednávají smluvní strany podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, v platném znění, jako místně příslušný soud příslušný dle místa sídla prodávajícího v době 

uzavření této smlouvy. 

11.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, 

neboť smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji opatřují svými podpisy. 

 

V Bohumíně dne  V ……………… dne ………………… 
 
 
…...............................................  .…………………........................…. 
         prodávající               kupující 
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