
 

Příloha Výzvy ze dne 17. 12. 2019  

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva k výzvě pro nového akcionáře pro HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  

 

 

Vyhlášením této výzvy město Pardubice sleduje cíl vytvoření nové akcionářské spolupráce ve společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. Principy této budoucí uvažované spolupráce je nutné vnímat 

v rovině ekonomické, manažerské, obchodní a sportovní, to vše pak s důrazem na obnovení důvěry divácké, 

odborné i sponzorské ve vztahu k HC, zejména pak ve vztahu k jeho budoucnosti.   

 

Časování této výzvy má přímou vazbu na změny v akcionářské struktuře HC a na další významná rozhodnutí 

učiněná městem nebo valnou hromadou HC v období 09-12/2019, jejich přehled je níže uveden.  

 

 

Základní přehled těchto změn a rozhodnutí:   

 dnem 1. 10. 2019 byla ukončena spolupráce/součinnost dle Akcionářské smlouvy uzavřené mezi městem 

Pardubice, Jaroslavem Šudou, Dušanem Salfickým a Petrem Čáslavou,  

 dne 21. 11. 2019 schválilo zastupitelstvo využití předkupní práva na akcie pana Šudy  

 na valné hromadě dne 3. 12. 2019 byl schválen převod akcií pana Šudy na město Pardubice  

 na valné hromadě dne 3. 12. 2019 bylo schváleno navýšení základního kapitálu městem Pardubice 

o částku 31 mil. Kč s právem pro město Pardubice splatit tuto částku formou zápočtu proti poskytnutým 

(převzatým) zápůjčkám ve výši cca 31,5 mil. Kč vč. příslušenství a to pro případ, že současní akcionáři 

nevyužití své přednostní právo na úpis nových akcií při tomto navýšení ZK.   

 na valné hromadě dne 3. 12. 2019 bylo schváleno snížení počtu členů dozorčí rady HC na 7 osob 

 dne 11. 12. 2019 byly RUBOPISEM převedeny akcie pana Šudy v HC na město Pardubice  

 dne 11. 12. 2019 upsalo město Pardubice nové akcie HC s nominální hodnotou 31 mil. Kč (ostatní 

akcionáři se vzdali práva úpisu) 

 dne 12. 12. 2019 rozhodlo zastupitelstvo o schválení „PRINCIPU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA ZÍSKÁNÍ 

NOVÉHO AKCIONÁŘE HC“ s oslovením potenciálních zájemců touto výzvou  

 dne 16. 12. 2019 byly městem Pardubice splaceny (formou zápočtu) upsané akcie HC ze dne 

11. 12. 2019 

 dne 16. 12. 2019 schválila rada složení pracovní skupiny pro vedení soutěžního dialogu v rámci plnění 

harmonogramu dle této výzvy.  

 do 31. 12. 2019 lze očekávat zápis nové výše základního kapitálu HC s hodnotou 54,679 mil. Kč 

 město Pardubice bude předběžně nejdéle od 1. 1. 2020 akcionářem HC s akciovým podílem 96,20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Městem Pardubic (jednání rady a zastupitelstva) diskutované principy budoucí akcionářské spolupráce: 

 

A/ EKONOMICKÉ PARAMETRY STABILIZACE: 

1) spolufinancování zvýšení základního kapitálu s celkovou hodnotou stanoveno po ukončení soutěžním 

dialogu,  

2) minimální limitní hranice pro nové tržby/příjmy HC díky partnerství nového akcionáře a HC bude 

stanovena na hodnotu stanovenou po ukončení soutěžního dialogu   

 

B/   DLOUHODOBĚ STABILNÍ EKONOMICKÁ PODPORA MĚSTA s těmito parametry:    

1) garance dotačního financování mládeže v hodnotě 15,1 mil. Kč, 

2) garance reklamní spolupráce v hodnotě 4 mil. Kč (bez DPH),  

3) garance nezvyšování nájemného pro HC v MFA + garance rozšíření předmětu nájemní smlouvy 

o pronájem prostor RESTAURACE HATTRICK vč. cateringových služeb pro sky boxy, garantování 

dlouhodobosti tohoto smluvního vztahu (min. 10 let), 

 

    

C/ CÍL SOUTĚŽNÍHO DAIALOGU, CÍL POROZUMĚNÍ ZADÁNÍ VÝZVY:  

Vítězný zájemce o získání akciového podílu v HC musí naplnit všechny podmínky „Výzvy“, tj. zejména musí 

prokázat svojí výraznou manažerskou a ekonomickou připravenost pro navrhované/nabízené působení  

v HC, a dále musí doložit svůj „strategický záměr obhajující pořízení akciového podílu v HC.   

 

 

 

D/ ZÁVĚR:  

Nalezením nového významného pro HC akcionáře budou  vytvořeny výrazné předpoklady pro dlouhodobou 

stabilizaci HC, a to díky smluvním závazkům, které musí tento nový akcionář závazně splnit, resp. ve své 

nabídce závazným způsobem dokladovat.  

 

 

 

 

V Pardubicích, dne 17. 12. 2019  

 

 

 

 

 

Zpracoval:  

Ing. Čada Miroslav,  

Vedoucí odboru rozvoje a strategie 

 

 

 

  


