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Upraveno po projednání

     

25. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 09.10.2017

Bod pořadu jednání: 2.

Název : Odpověď společnosti BusLine a.s. a výzva k aktualizaci 
nabídky

Důvod předložení: Žádost předkladatele

Zpracoval: Mgr. Leoš Teufl
vedoucí oddělení dozoru a legislativy

Projednal: Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Mgr. Martina Šťastná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Jiří Němec
vedoucí správního odboru

Ing. Jan Klíma
vedoucí ekonomického odboru

Martin Půta
hejtman

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a 
veřejných zakázek

KORID LK s.r.o.
Ing. Jiří Hruboň

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu

K jednání přizván:      
     

Návrh na usnesení:

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

dopis společnosti BusLine a.s. se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, ze 
dne 26. září 2017 ve věci závěrů Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje
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s c h v a l u j e

návrh odpovědi Libereckého kraje na společnosti BusLine a.s.

a  u k l á d á

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit návrh odpovědi hejtmanovi kraje k 
podpisu

Termín: 13. 10. 2017
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Důvodová zpráva 

Dne 29. srpna 2017 přijalo zastupitelstvo kraje usnesení č. 363/17/ZK, kterým rozhodlo mimo 

jiné o majetkovém vstupu Libereckého kraje do společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem 

České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 25045504, s odkládací

podmínkou, která podmiňuje majetkový vstup do ČSAD Liberec, a.s., a uzavření smluv č. 

OLP/3032/2017 a OLP/3034/2017 tou skutečností, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

nezakáže Libereckému kraji v blokační lhůtě do 17. 10.2017 uvedené smlouvy uzavřít, či 

nevydá takové rozhodnutí, které by Libereckému kraji přímo či nepřímo uzavření a plnění

smluv neumožňovalo.

Dne 19. září 2017 schválila Rada Libereckého kraje usnesení č. 1761/17/RK, kterým rozhodla 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenské služby spočívající v posouzení

možnosti odkupu části závodu společnosti ČSAD Česká Lípa, a.s.“, a to účastníku NEXIA 

AP a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO 48117013, za 

nabídkovou cenu 340.000 Kč bez DPH, 411.400 Kč včetně DPH a uložila Marku Pieterovi, 

náměstkovi hejtmana, aby v termínu do 31. 1. 2018 zajistil provedení analýzy nabídky 

společnosti BusLine a.s., nebo její nástupnické společnosti, po provedení zápisu přeměny 

společnosti BusLine a.s. v obchodním rejstříku a aktualizaci nabídky. Uvedený termín byl 

zvolen s ohledem na skutečnost, že Rada kraje v okamžiku svého rozhodování (tedy dne 19. 

září 2017) vycházela z veřejně dostupné informace, že ve společnosti BusLine a.s. probíhá

proces rozdělení odštěpení sloučením (dle zákona č.  125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev), který nabude účinnosti okamžikem zápisu do obchodního rejstříku a 

tudíž, že je vhodné vyčkat s dalším postupem do tohoto okamžiku. 

Dne 4. října 2017 byl Libereckému kraji doručen dopis společnosti BusLine a.s. kterým 

společnost mimo jiné reaguje na obě výše uvedená usnesení. S ohledem na skutečnost, že 

v případě usnesení zastupitelstva ve věci majetkového vstupu do ČSAD Liberec a.s. stále 

ještě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nerozhodl, není v tuto chvíli vhodné na námitky 

společnosti BusLine a.s. reagovat, neboť řízení běží právě z podnětu této společnosti. 

Co se týče nabídky na odkup závodu, vhledem k tomu, že přeměna společnosti BusLine a.s. a 

jejích nástupnických společností byla zapsána do obchodního rejstříku počátkem tohoto 

týdne, navrhujeme vyzvat BusLine a.s. k aktualizaci nabídky, tedy zejména k sdělení, zda je i 

nadále předmětem nabídky obchodní závod společnosti BusLine a.s., případně zda se jedná o 

obchodní závod některé z nástupnických společností nebo zda je předmětem nabídky celá
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nástupnická společnost.  Zároveň žádáme o sdělení, kolik bude mít nabízený závod (popř. 

společnost) vlastních autobusů a kmenových zaměstnanců v rozlišení řidiči/THP/ostatní. 

Vyjádření odboru dopravy:

Po odborné stránce nemá odbor dopravy připomínky k návrhu odpovědi. Stěžejní pro 

případné rozhodnutí ve věci odkupu části závodu bude skutečný předmět nabídky, co do 

počtu vlastních autobusů, kmenových zaměstnanců. Odbor dopravy neumí posoudit, zda-li 

probíhající přeměna společnosti BusLine a.s. a nesdělení konkrétního předmětu nabídky, jsou 

důvody pro neuzavření dohody o mlčenlivosti ve věci spolupráce a posouzení možnosti 

odkupu části závodu. 

Dopis společnosti BusLine a i návrh odpovědi jsou přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy:

P01_dopis_BusLine

P02_návrh_odpovedi


