
č. j. 39 Nc 302/2021-262 

Shodu s prvopisem potvrzuje Marie Veisová.  

USNESENÍ 

 
Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Milošem 
Zbránkem ve věci 

navrhovatele:  BUSCONNECT s.r.o., IČO 09084169  
  se sídlem Praha 5, Rotavská 2656/2b, PSČ 155 00  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl C, vložka 330592 

zastoupen:  Mgr. Aloisem Šatavou, advokátem ŘANDA HAVEL LEGAL  
 advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 1, Truhlářská 13-15, PSČ 110 00 

 
Účastník 1):   ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504  

se sídlem Liberec, České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ 460 06  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1126 
 

Účastník 2):  Liberecký kraj, IČO 70891508  
          se sídlem: Liberec, U Jezu 642/2A, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01 

 
Účastník 3):  Autobusy LK, s.r.o., IČO 06897517  

          se sídlem Liberec, U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01  
          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,          
         oddíl C, vložka 41201 

  

o návrhu na vydání předběžného opatření 

 
takto: 

 
 
       

I. Návrh, aby účastníci byli povinni zdržet se náboru řidičů, kteří jsou držiteli 
řidičského oprávnění skupiny D a průkazu profesní způsobilosti řidiče na 
skupinu D pro dopravní obslužnost Libereckého kraje v oblasti Západ 
(Českolipsko), a to jak prostřednictvím internetových stránek, které 
provozují sami účastníci nebo které slouží k jejich prezentaci, jakýchkoli 
inzertních internetových portálů zaměřených na nábor zaměstnanců, tak i 
prostřednictvím tiskové inzerce v jakýchkoli novinách vydávaných pro 
oblast Českolipska, a to do právní moci rozhodnutí o žalobě navrhovatele 
proti účastníkům ve věci samé, se zamítá.  
 

II. Alternativní návrh navrhovatele, aby účastníci byli povinni zdržet se 
zveřejňování jakýchkoli informací o náboru a nabídek práce řidičů, kteří 
jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny D a průkazu profesní 
způsobilosti řidiče na skupinu D pro dopravní obslužnost Libereckého 
kraje v oblasti Západ (Českolipsko), ledaže by bylo výslovně uvedeno, že se 
daná náborová inzerce či nabídka práce nevztahuje na zaměstnance 
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společnosti BUSCONNECT s.r.o., se sídlem Rotavská 2656/2b, Praha 5, 
IČO 09084169, a to do právní moci rozhodnutí o žalobě navrhovatele proti 
účastníkům ve věci samé, se zamítá. 
 

III. Účastníci jsou povinni zdržet se jakékoli komunikace a jednání o uzavření 
jakýchkoli právních jednání, ať už v ústní či písemné formě, jejichž účelem 
je navázání pracovněprávního či obdobného vztahu a uzavírání jakýchkoli 
právních jednání, ať už v ústní či písemné formě, jejichž účelem je 
navázání pracovněprávního či obdobného vztahu s nástupem do 
zaměstnání u účastníka 1) před dnem 12. 12. 2021, a to v obou případech s 
osobami, které jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny D a průkazu 
profesní způsobilosti řidiče na skupinu D a zároveň které v přihlášce k 
zaměstnání pro dopravní obslužnost Libereckého kraje v oblasti Západ 
(Českolipsko), a/nebo ve svém životopise, který předloží v reakci na 
nabídku práce řidiče pro dopravní obslužnost Libereckého kraje v oblasti 
Západ (Českolipsko), uvedou jako současného nebo posledního 
zaměstnavatele společnost BUSCONNECT s.r.o., se sídlem Rotavská 
2656/2b, 155 00 Praha 5, IČO 09084169. Toto předběžné opatření zaniká 
dnem 12. 12. 2021. 

 
IV. Navrhovatel je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení 

soudní poplatek 1 000 Kč na účet vedený u České národní banky, číslo účtu 
3703-3024411/0710, pod variabilním symbolem 3915030221. 

 
V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 
 
 

Odůvodnění: 
 
 

1. Navrhovatel se návrhem ze dne 22. 2. 2021 domáhá vydání předběžného opatření ve znění dle 
výroku I., alternativně II. a III. usnesení, když uvedl, že jsou ohrožena jeho práva nekalým nebo 
nedovoleným omezením soutěže ze strany účastníků, které spočívá v tzv. „přetahování“ 
zaměstnanců navrhovatele. Přetahování, resp. lanaření zaměstnanců představuje jednu z 
nepojmenovaných soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže. Za účelem odvrácení přímo 
hrozící újmy se navrhovatel tímto návrhem domáhá vydání předběžného opatření, kterým by 
shora rubrikovaný soud účastníkům dočasně nařídil zdržet se jejich nekalosoutěžního jednání. 

2. Navrhovatel v současné době zajišťuje autobusovou dopravu v oblasti Českolipska, a to na 
základě smlouvy s účastníkem 2), a to prostřednictví sesterské společnosti ČSAD ČL. V roce 
2019 získal účastník 3) majoritu ve společnosti ČSAD Liberec a.s. Tímto okamžikem se účastník 
1) stal osobou ovládanou účastníkem 2). Vzhledem k této skutečnosti účastník 2) uzavřel 
s účastníkem 1) smlouvu o veřejných službách v přepravě pro Liberecký kraj s účinností od 12. 
12. 2021. Účastník 1) nemá dostatek zaměstnanců pro zajištění služeb, proto v minulosti jednal 
s navrhovatelem o odkoupení podílu ve společnosti navrhovatele, k tomu však nedošlo. V rámci 
jednání se však dostal k důvěrným informacím o zaměstnancích žalobce, resp. k jejich pracovním 
smlouvám. Krátce poté ukončil jednání s navrhovatelem o prodeji obchodního podílu 
navrhovatele. Navrhovatel má za to, že se jednalo o předstírané jednání, bez vážného úmyslu 
smlouvu s ním uzavřít. Účelem jednání bylo získat důvěrné informace o zaměstnancích 
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navrhovatele. Dne 25. 8. 2020 účastník 2) zveřejnil pracovní nabídku, kdy požaduje řidiče se 
skupinou D, zkušené, kterým nabízí náborový příspěvek 20 000 – 25 000 Kč. Navíc zřídil 
náborové středisku 650 m od autobusového nádraží v České Lípě. Ze všech skutkových jednání 
je zřejmé, že účastníci koordinovaným postupem usilují o převzetí kmenových řidičů 
navrhovatele a tím i vykradení jeho aktiv. Účastník 1) v pracovní nabídce stanovil, že pracovní 
poměry musí být uzavřeny do 1. 11. 2021, přičemž žalobce je povinen služby poskytovat až do 
11. 12. 2021. Kdyby se záměr účastníka 1) realizoval, nebyl by je navrhovatel schopen zajistit 
v období od 1. 11. 2021 do 11. 12. 2021 a ze strany účastníka 2), který jedná s žalovaným jedna 
koordinovaně, by byl vystaven povinnosti zaplatit citelné smluvní pokuty. 

3. Žalobce složil na účet soudu jistotu ve výši 100 000 Kč. 

4. Podle § 74 zákona 99/1963 Sb.  

(1) Před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně 
byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. 

(3) Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li 
zákon jinak 

Podle § 75c zákona 99/1963 Sb. 

(1) Nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením 
předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry 
účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou 
alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným 
opatřením. 

(2) O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z 
prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření rozhodnout až do uplynutí  
7 dnů poté, co byl podán. 

(3) O návrhu na nařízení předběžného opatření rozhodne předseda senátu bez slyšení účastníků. 

(4) Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního 
stupně. 

Podle § 76 odst. 1 písmeno d), odst. 3 zákona 99/1963 Sb. 

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi 
nebo právy.  

Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu 
určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení. Může také stanovit, že předběžné opatření bude 
trvat jen po určenou dobu. 

5. Z tvrzení navrhovatele a z listin jím založených do spisu soud zjistil, že navrhovatel provozuje na 
základě smlouvy s účastníkem 2) veřejnou autobusovou dopravu v oblasti České Lípy. Tento jeho 
kontrakt končí dnem 11. 12. 2021, když na další období uzavřel účastník 2) smlouvu s jiným 
subjektem (účastníkem 1). Není možné nařízeným předběžným opatřením omezovat jakkoliv 
smluvní volnost subjektů v obchodně právních vztazích. To by soud učinil, kdyby vyhověl 
předběžnému návrhu dle bodu I. navrhovatele v obou jeho alternativách. Návrh byl ve 
skutečnosti snahou znepříjemnit úspěšnější konkurenci podnikání, resp. plnění smluvních 
podmínek, ke kterým se zavázala v důsledku vítězství v tendru. Na tom nic nemění okolnost, že 
účastník 1) v minulosti jednal o odkoupení obchodního podílu ve společnosti navrhovatele. 
Takové jednání může vzbudit podezření z neetického jednání, jak naznačuje navrhovatel, to však 
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také nemůže být důvodem pro faktické omezení jeho podnikání, které by nutně nastalo, bylo-li by 
návrhům vyhověno. Navíc by se nedotklo jen účastníků, ale zjevně též třetích osob, které mají 
právo přijmout nabídku účastníka 2) na pracovní poměr i přesto, že jsou nyní v pracovním 
poměru u navrhovatele. Pracovní poměr není možné zaměňovat s nevolnictvím. Každý ze 
zaměstnanců navrhovatele může navrhovateli dát výpověď a přijmout zaměstnání i u účastníka 
2), dodrží-li zákonné a smluvní podmínky (výpovědní lhůta).  Je zřejmé, že účastník 2), má – li 
zajistit veřejnou autobusovou přepravu v prosinci 2021, musí již nyní činit všechny kroky k tomu, 
aby to dokázal již nyní a nikoliv až v prosinci 2021. Soud proto alternativní návrh navrhovatele 
dle bodu I. jeho podání (výroky I., II.) zamítnul. Opačné rozhodnutí by účastníkovi 2) 
znemožnilo v budoucnu splnit své smluvní závazky a způsobit mu, popř. třetím osobám, značné 
škody. 

6. Pokud jde o bod II. navrhovaného předběžného opatření, soud mu výrokem v bodě III. vyhověl, 
i když ne v doslovném znění návrhu. Soud plně akceptuje pohled a obavu navrhovatele, že by mu 
v důsledku koordinovaného postupu účastníků hrozilo nesplnění závazků, které je povinen plnit 
do 11. 12. 2021, současně však není možné akceptovat jeho návrh v tom, že účastník 2) nesmí 
činit žádné kroky k tomu, aby si zajistil odpovídající personální stav a mohl tak plnit své závazky 
od 12. 12. 2021. Není možné mu proto bránit v činnosti a jednání souvisejících s naplněním stavu 
řidičů. Je zcela evidentní, že bude nucen čerpat i z personálních zdrojů, které jsou nyní aktivy 
navrhovatele. Soud proto nezakázal účastníkům taková jednání vést, avšak zakázal účastníkům, 
resp. účastníkovi 1), aby výsledkem těchto jednání byl nástup nynějších zaměstnanců 
navrhovatele do zaměstnání u účastníka 1) před dnem 12. 12. 2021. Obavy navrhovatele, že by 
v důsledku postupu žalovaných přišel o zaměstnance, nebyl schopen plnit své závazky a čelil 
případným smluvním pokutám účastníka 2) za porušení smluvních povinností, které by bylo 
účastníky spoluzpůsobeno, považuje soud za důvodné. Vzhledem k časové omezenosti kontraktu 
navrhovatele však účinnost tohoto předběžného opatření omezil do 11. 12. 2021. Tímto 
omezením není však dotčeno právo jednat i se zaměstnanci navrhovatele před 12. 12. 2021, jen 
nástup do zaměstnání u účastníka 2) nesmí být dřívější než 12. 12. 2021. Soud ovšem podotýká, 
že nemůže, a tímto předběžným opatřením tak ani nečiní, ovlivňovat jednání samotných 
zaměstnanců navrhovatele, kterým nic nebrání v tom, aby ukončili svůj pracovní poměr u 
navrhovatele dříve, než fyzicky nastoupí do zaměstnání u účastníka 2).  

7. Ze shora uvedených důvodů soud rozhodl, jak je ve výrocích uvedeno.  

8. Rozhodnutím o podaném návrhu na nařízení předběžného opatření vznikla navrhovateli ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 549/1991 Sb., o 
soudních poplatcích, poplatková povinnost za podaný návrh na nařízení předběžného opatření, 
kdy soudní poplatek za takový návrh činí dle položky 5 sazebníku částku ve výši 1 000 Kč, proto 
soud rozhodl o povinnosti navrhovatele zaplatit soudní poplatek za návrh na nařízení 
předběžného opatření tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto usnesení. 

 

9. Pokud se týká nákladů řízení, navrhovatel nebyl plně úspěšný, avšak účastníkům doposud náklady 
nevznikly a o případných nákladech řízení bude rozhodnuto v rámci řízení o věci samé, bude – li 
žaloba podána. 
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Poučení: 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu 
v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci. 
 
Nebude-li soudní poplatek dle výroku IV. zaplacen, bude jej stát vymáhat.  
 

 
Liberec 23. února 2021 

 
 

 
Mgr. Miloš Zbránek v. r. 
soudce 
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