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V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 7800

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje

chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 13.ledna 1997

Obchodní firma: Turf Praha a.s.

Sídlo: Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00

Identifikační číslo: 251 57 736

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání:

-  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Václav Luka, r.č. 580713/1099

Praha 4, K výboru 43, PSČ 140 00

den vzniku funkce:  30.července 2007

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

místopředseda
představenstva:

Ing. František Hrubý, r.č. 571122/1153
okr. Praha - východ, Kamenice č.p. 560

den vzniku funkce:  30.července 2007

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

místopředseda

představenstva:

PhDr. Zbyněk Pulec, r.č. 480205/021

Praha 9, Kyje, Branská 417, PSČ 198 00
den vzniku funkce:  30.července 2007

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

člen představenstva: Ing. Luboš Hrubý, r.č. 521201/033

Smiřice, Sendražice 4, PSČ 503 03

den vzniku funkce:  30.července 2007

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

člen představenstva: Ing. Viktor Komárek, r.č. 640109/0828

Praha 6, Nebušice, Nad Želivkou 443

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

člen představenstva: Petr Drahoš, r.č. 560204/0191

Pardubice, Ke Kamenci 1093
den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007

člen představenstva: Ing. Jan Vedral, r.č. 670313/0181

Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00

den vzniku členství v představenstvu:  27.června 2007
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Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda spolu s
dalším členem představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo

napsané obchodní firmě připojují jednající osoby svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda: Ing. František Janů, r.č. 560216/0685

Praha 7, Tusarova 22/1519, PSČ 170 00

den vzniku funkce:  27.června 2007

den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

místopředseda: Ing. Jiří Kovář, r.č. 560304/2775

Sezemice, Za Humny 636

den vzniku funkce:  27.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

místopředseda: Tomáš Krůta, Dr., r.č. 460404/045
Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 150 00

den vzniku funkce:  27.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

člen: MUDr. Ivan Přikryl, r.č. 360126/445
Brno, Sýpka 15/1345, okres Brno-město, PSČ 613 00

den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

člen: JUDr. Jan Manďák, r.č. 480110/115
Praha 4, Petra Rezka 12

den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

člen: Ing. Václav Kozel, r.č. 540505/3621

Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 725, okres České Budějovice
den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

člen: Ing. Josef Hovorka, r.č. 530204/020

Hradec Králové, Třebechovická 824, PSČ 500 03
den vzniku členství v dozorčí radě:  27.června 2007

Akcie:

3 426 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč

Základní kapitál: 34 260 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

-  Povoluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Velká
Chuchle, Radotínská 69, IČO: 25157736, o částku 5.060.000,- Kč tj. z původní výše
29.200.000,- Kč na částku 34.260.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení

základního kapitálu tj nad částku 5.060.000,- Kč se nepřipouští.
Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu spojení vlastnických

a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Chuchli,
oddlužení společnosti a získání nových finančních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti a tím

i posílení ekonomické situace společnosti.
Dále valná hromada rozhodla tak, že na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 506

kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydané
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akcie nebudou registrované ani se nebude vydávat nový druh akcií. Emisní kurs nově upisovaných
akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč za jednu akcii. S nově

upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.
Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů k nově upisovaným akciím.

Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům
společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu

a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti
v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších

prostor k vlastní činnosti.
Valná hromada dále schválila splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního

kapitálu:
I. Nepeněžitým vkladem ve výši 2.550.000,-, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu Praha - město, na LV 326 pro obec Praha, Katastrální území Lahovice, a to

budova čp. 68 postavená na stavební parcele č.parc. 208 a pozemek p.č. 208 zastavěná plocha
a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném ing. Lubomírem

Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví jmenovaném usnesením MS
v Praze ze dne 27. listopadu 2003, čj. : Nc 4594/2003-5, které nabylo právní moci dne 10.

prosince 2003. V tomto znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 2.550.000,-- Kč.
Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je spojení vlastnických a užívacích práv

k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Velké Chuchli.
Upisovatelem, jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, se

sídlem Praha 5, Radotínská 69. Upisovatel Jockey Club České republiky upíše 255 kusů akcií
v souhrnné jmenovité hodnotě 2.550.000,--Kč, které splatí výše popsaným nepeněžitým vkladem.
Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení

návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Sdružení Jockey Club České republiky je povinno splatit
emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního

zákoníku navrhovateli, na jehož základě se provede vklad do katastru nemovitostí před zápisem
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním

vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.
II. Peněžitým vkladem v celkové výši 2.510.000,-- Kč
1. Započtením pohledávek v celkové výši 2.000.000,--Kč.

Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité hodnoty Jockey Club České republiky,

Radotínská 69, Praha 5, rezignace ze dne 17.4.1991 pod čj. VS/1-6291/91-R za navrhovatelem
z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jockey Club České republiky jako věřitelem

a navrhovatelem jako dlužníkem dne 30. dubna 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení

emisního kursu v celkové výši 1.000.000,--Kč

Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Ing. Josefa Hovorky, r.č. 53-
02-04/020, bytem Třebechovická 824, 500 03 Hradec Králové za navrhovatelem z titulu smlouvy

o úvěru uzavřené mezi Ing. Josefem Hovorkou jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne

31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--

Kč.
Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávce Jiřího Charváta, r.č. 62-08-

16/0486, bytem Zbraslavice 744/2, 285 21 Zbraslavice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru

uzavřené mezi Jiřím Charvátem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 22. října 2002
proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.

Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jaroslavy Matuškové, r.č. 58-

54-02/1239, bytem Hněvčeves 16, 503 15 Nechanice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru

uzavřené mezi Jaroslavou Matuškovou jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 31. října
2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.
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Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jana Vedrala, r.č. 67-03-

13/0181, bytem Kovařovicova 1139, Praha 4, 140 00 za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru

uzavřené mezi Janem Vedralem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 23. září 2002
proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.

Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Stáj Wrbna s.r.o., se sídlem

Wenzigova 7, Praha 2, 120 00, IČO: 25 05 86 14, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru
uzavřené mezi Stáj Wrbná s.r.o. jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem proti pohledávce

navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč.

Možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedených věřitelů, kterou mají vůči navrhovateli

proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu byla připuštěna z důvodu oddlužení
společnosti.

Valná hromada dále rozhodla, že:

- Jockey Club ČR, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 100 kusů kmenových listinných

akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich,
- Ing. Josef Hovorka, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných

akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich,

- Jiří Charvát, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na
jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,

- Jaroslava Matušková, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kůsů kmenových listinných

akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,

- Jan Vedral, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na
jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,

- Stáj Wrbna, s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných

akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč,

Místem pro upisovýní akcií bude sídlo navrhovatele a lhůta pro upisování akcií bude 14 pracovních
dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií

obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem

určeným výše označeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady
o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Akcie budou upsány

bez využití přednostního práva předem určenými zájemci výše uvedenými a proto zašle

představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu

lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení
valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného MS

v Praze.

Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 2.000.000,--Kč

uzavřením smluv o započtení tak že:
a) lhůta 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření

smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v §

205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemcům spolu s oznámením, že
bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

vedeného Městským soudem v Praze.

b) lhůty 10 pracovních dnů pro uzavření smlouv o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu

na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení podepsaný navrhovatelem, bude
doručen předem určeným zájemcům poté, co tito doručí společnosti uzavřenou smlouvu o upsání

akcií

2. Finanční prostředky v celkové výši 510.000,--Kč

Upisovatelem jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, který
upíše 51 kusů akcií v souhrnné hodnotě 510.000,--Kč, které splatí peněžními prostředky ve výši

510.000,--Kč na zvláštní účet číslo 511722270277/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Praha
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5-Smíchov, Štefánikova 22, zřízený navrhovatelem za účelem splacení emisního kursu akcií na
zvýšení základního kapitálu společnosti.

Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele.

Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 510.000,--Kč

finančními prostředky složenými na zvláštní účet společnosti tak že:
a) lhůty 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření

smlouv o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205

odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo

zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze.

b) lhůty 10 pracovních dnů pro splacení peněžitého vkladu finančními protředky počne běžet ode

dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen splatit na zvláštní účet u banky zřízený
společností za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti a to

účet číslo 511722270277/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5 - Smíchov, Štefánikova

22.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).

Dne: 20.12.11 13:37:25
Údaje platné ke dni 20.12.2011, 6:00


