
DODATEK Č. 2 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. (nově do 15.4.2020 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, se 

Vyhlašovatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Vyhlašovatel proto tímto 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 dále na uveřejněné na internetových 

stránkách www.rebios.cz („Výzva“), mění podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej 

Podílu. 

Vyhlašovatel tímto mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v úvodu Výzvy, kdy lhůtu pro podání 

nabídek prodlužuje do 15.4.2020. S ohledem na výše uvedené Vyhlašovatel tímto činí níže uvedené 

změny Výzvy. 

Vyhlašovatel tímto v plném rozsahu ruší znění lhůty pro podání nabídek uvedenou v úvodu Výzvy  

a nahrazuje ji následujícím znění: 

„Lhůta pro podání nabídek: 15.4.2020 do 12:00 hod.“ 

Vyhlašovatel tímto v plném rozsahu ruší článek 4.3. Výzvy a nahrazuje jej následujícím zněním: 

„4.3.  Nabídka musí být doručena na adresu sídla Vyhlašovatele, tj. RESPONO, a.s., se sídlem 

Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov do 15.4.2020 do 12:00 hod. k rukám Ing. 

Milana Černoška, a to výhradně osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude Vyhlašovatelem do 

soutěže zahrnuta.“ 

 

 

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


Vyhlašovatel tímto v plném rozsahu ruší článek 5.5. Výzvy a nahrazuje jej následujícím zněním: 

„5.5.  V případě, že Vyhlašovatel odmítne všechny předložené nabídky, uveřejní vyrozumění o ukončení 

veřejné soutěže bez zbytečného odkladu po vyhodnocení předložených nabídek, nejpozději však 

do 24.4.2020, a to na internetových stránkách Vyhlašovatele www.respono.cz a společnosti 

REBIOS www.rebios.cz.“ 

 

Ve Vyškově dne 24.3.2020 

RESPONO, a.s. 

 

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

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

