
DODATEK Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK KE KOUPI PODÍLU  

VE SPOLEČNOSTI REBIOS, SPOL. S R.O. 

(„Dodatek“) 

Vyhlašovatel veřejné soutěže:  RESPONO, a.s., se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 

682 01 Vyškov, IČ 49435612, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1090 

(„Vyhlašovatel“) 

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 16.3.2020 

Lhůta pro podání nabídek:   6.4.2020 do 12:00 hod. 

Lhůta pro oznámení vybrané nabídky:  24.4.2020 

Předmět veřejné soutěže: prodej 100 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích 

právech ve společnosti REBIOS, spol. s r.o., se sídlem 

Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ 

28288904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně pod sp. zn. C 58797 („Podíl“) 

 

S ohledem na aktuální situaci v České republice a opatření přijatá vládou České republiky v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky, tímto 

vyhlašovatel v souladu s článkem 2.2. výzvy k podávání nabídek ke koupi podílu ve společnosti REBIOS, 

spol. s r.o. uveřejněné dne 16.3.2020 na internetových stránkách www.respono.cz a www.rebios.cz 

(„Výzva“), mění podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej Podílu. 

Vyhlašovatel tímto v plném rozsahu ruší článek 3.4 Výzvy a nahrazuje jej následujícím zněním: 

„3.4. Každému navrhovateli či jeho zástupci, který bude mít o výsledky Auditů a znaleckého ocenění 

zájem, budou poskytnuty kopie kompletních výsledků Auditů a znaleckého ocenění, a to buď (i) osobně 

v sídle Vyhlašovatele ( a to v termínu sjednaném s kontaktními osobami Vyhlašovatele) či (ii) zasláním 

na e-mailovou adresu navrhovatele, kterou navrhovatel pro tyto účely sdělí níže uvedeným kontaktním 

osobám Vyhlašovatele (či kterékoli z nich). Kopie Auditů a znaleckého ocenění dle předchozí věty budou 

poskytnuty nejdříve následující pracovní den poté, co budou splněny níže všechny uvedené podmínky: 

(a) navrhovatel uhradí Vyhlašovateli nevratný poplatek ve výši 35.000,- Kč včetně DPH a zašle 

kontaktním osobám Vyhlašovatele (či kterékoli z nich) prostřednictvím e-mailu potvrzení banky 

navrhovatele o provedené úhradě; Poplatek bude navrhovatelem uhrazen bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Vyhlašovatele č. 5561042/0800; a 

(b) navrhovatel a Vyhlašovatel uzavřou dohodu o mlčenlivosti ve znění uvedeném v příloze č. 2 této 

Výzvy („NDA“), přičemž NDA je možné uzavřít v listinné podobě: 

(i) osobně v sídle Vyhlašovatele, a to v den, který si navrhovatel s Vyhlašovatelem předem 

sjedná, ne však dříve, než navrhovatel uhradí poplatek dle bodu (a); nebo 

(ii) na dálku následujícím postupem: 

http://www.respono.cz/
http://www.rebios.cz/


1. navrhovatel (či jeho zástupce) doplní do vzoru NDA identifikační údaje navrhovatele 

(příp. zástupce); 

2. doplněné NDA 2x vytiskne a vlastnoručně podepíše; 

3. zašle kontaktním osobám Vyhlašovatele (či kterékoli z nich) sken podepsaného NDA; 

a zároveň 

4. obě podepsaná originální vyhotovení NDA doručí Vyhlašovateli k rukám Ing. Milana 

Černoška, a to buď osobně, kurýrem či prostřednictvím poštovních služeb; přičemž 

5. bez zbytečného odkladu poté, co Vyhlašovatel obdrží sken navrhovatelem 

podepsaného NDA, Vyhlašovatel podepíše NDA a zašle navrhovateli Vyhlašovatelem 

podepsané NDA zpět na e-mail, ze kterého Vyhlašovatel sken navrhovatelem 

podepsaného NDA obdržel; 

6. Vyhlašovatel zašle zpět navrhovateli originál jednoho podepsaného vyhotovení NDA. 

Kontaktními osobami Vyhlašovatele jsou: Ing. Milan Černošek, email: mce@respono.cz, mobil: 

+420 604 298 114, nebo Ing. Jan Ptáček, email: ptacek@respono.cz, tel.: +420 517 810 020, mobil: +420 

776 809 933. 

Zástupce navrhovatele (zejména při zastupování na základě plné moci) je povinen prokázat 

Vyhlašovateli svoje oprávnění k zastupování navrhovatele, nevyplývá-li toto oprávnění z obchodního či 

jiného veřejného rejstříku.“ 

 

Ve Vyškově dne 17.3.2020 

RESPONO, a.s. 

 

Zveřejněno na webových stránkách: www.respono.cz, www.rebios.cz. 
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