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Představenstvo společnosti 

ČSAD Česká Lípa a. s. 
se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  

IČO: 254 97 987, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9615 (dále jen „Společnost“), 

 
tímto v souladu s ustanovením § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“),  
 

o z n a m u j e   
 

že dne 20. prosince 2019 valná hromada Společnosti přijala usnesení o nuceném přechodu akcií 
Společnosti dle § 375 a násl. ZOK v následujícím znění: 
 
„Valná hromada společnosti ČSAD Česká Lípa a. s.: 

i) určuje, že hlavním akcionářem společnosti ČSAD Česká Lípa a. s. je společnost 
BUS.COM a.s., IČO: 254 97 995, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 
Praha 5 (dále jen „hlavní akcionář“), která vlastní akcie společnosti ČSAD Česká 
Lípa a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu 
společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích 
právech společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. přesahující 90 %; 
 

ii) rozhoduje o přechodu všech zaknihovaných akcií vydaných společností ČSAD 
Česká Lípa a.s. a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního 
akcionáře; 
 

iii) rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) 
akcií společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., jejichž akcie ve společnosti ČSAD Česká 
Lípa a.s. přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné 
hromady, činí částku ve výši 94,- Kč (slovy: devadesátčtyřikorunčeských) za 
jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 60,- Kč (ISIN: 
CZ0008210150); 
 

iv) rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 30 dnů od 
okamžiku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden 
ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, které na 
základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře.“ 

 
O rozhodnutí valné hromady Společnosti byl pořízen notářkou JUDr. Zuzanou Procházkovou 
notářský zápis N 488/2019, NZ 408/2019 ze dne 20. 12. 2019. Představenstvo Společnosti tímto 
upozorňuje akcionáře Společnosti, že předmětný notářský zápis je uložen v sídle Společnosti a 
že je k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 hod..  
 
 
Závěry znaleckého posudku 
 
Současně představenstvo Společnosti zveřejňuje následující závěry znaleckého posudku č. 689-
21-2019, ze dne 29. 10. 2019, který zpracoval znalec Ing. Zbyněk Ziba (dále jen „Zhotovitel“), 
jímž hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění:  
 
Na základě zadání hlavního akcionáře bylo Zhotovitelem zpracováno ocenění hodnoty 
společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., IČ 254 97 987 jako nutný předpoklad pro stanovení hodnoty 
oceňovaného obchodního podílu na této společnosti. Při uvážení všech předpokladů, právní, 
ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které byly základem pro sestavení analýzy, 
hodnocení prognóz, učinil Zhotovitel následující závěr: 
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a) Použité metody výnosová a majetková odpovídají standardním metodám oceňování 

transakcí při nakládání s podnikem. Na základě shrnutí použitých metod stanovil 

Zhotovitel výši přiměřeného vyrovnání na 1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované 
podobě o jmenovité hodnotě 60,-Kč na částku 
 

Metoda ocenění 
Čistý obchodní 

majetek v Kč 
Počet ks akcií 

Ocenění akcií 
v Kč 

majetková 29 458 000,- 313 797 29 458 000,- 

výnosová 28 673 000,- 313 797 28 673 000,- 

majetková 29 458 000,- 1 94,- 

 
Výše přiměřeného protiplnění na 1 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě 
ve jmenovité hodnotě 60,-Kč společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., IČ 254 97 987 byla 
Zhotovitelem stanovena jako podíl zjištěné hodnoty posuzovaného podniku a celkového 
počtu emitovaných akcií na částku 94,-Kč. 
 

b) Nebyla použita metoda tržní, ani srovnávací, a to z důvodu, že podíly/akcie na 
společnosti nejsou obchodovány na veřejném trhu a neexistuje ani srovnatelná 
transakce s podnikem se stejným předmětem činnosti, stejné velikosti nebo stejného 

zaměření. 
 

c) Při zpracování předmětného znaleckého posudku se nevyskytly zvláštní potíže 

znemožňující řádné posouzení stanovení hodnoty podniku ČSAD Česká Lípa a.s., 
IČ 254 97 987 jako podkladu pro stanovení výše přiměřeného protiplnění. 

 
 
V Praze dne 10. ledna 2020 
 
 
ČSAD Česká Lípa a.s. 

 

ASKENOVAT PODPISY 

 

    
Mgr. David Mahdal   Ing. Peter Harnóc 

předseda představenstva   člen představenstva 
 


