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Nábor zaměstnanců pro oblast Českolipsko 

1. ČSAD Liberec dokončilo 1. kolo přijímání Přihlášek do zaměstnání pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) 

v pracovních pozicích: řidič autobusu, dílenský mistr (mistr servisu), mechanik a dispečer-dopravní 

specialista a dokončuje vyhodnocení potencionálně vhodných uchazečů pro uzavření pracovních smluv: 

a) O nová pracovní místa pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) je velký zájem, za který všem uchazečům velmi 

děkujeme. Tento velký zájem dokládá, že nová pracovní místa u vnitřního dopravce Libereckého kraje 

reprezentují stabilní a zajímavou pracovní příležitost oslovující uchazeče napříč pracovním trhem 

b) Přijímání Přihlášek do zaměstnání bude i nadále až do odvolání pokračovat i ve 2.Q 2021. V souladu 

s přijatými pravidly budou prioritně oslovováni k jednání o uzavření pracovní smlouvy ti uchazeči, kteří 

Přihlášku podali v termínu do 12.3.2021 

2. ČSAD Liberec pokračuje ve strategii náboru nových zaměstnanců, jež byla zveřejněna dne 1.2.2021 na 

webových stránkách společnosti a jejímž obsahem je i to, aby s pracovníky ucházejícími se o hlavní pracovní 

poměr na pozici řidič autobusu, kteří disponují řidičským oprávněním skupiny „D“, byla uzavřena pracovní 

smlouva s termínem nástupu do zaměstnání 1.11.2021. Tento termín je nutný proto, aby společnost ČSAD 

Liberec bezpečně stihla připravit kompletně nový personál a organizaci práce na zahájení dopravní 

obslužnosti v oblasti Českolipsko počínaje dnem 12. 12.2021 

• ČSAD Liberec dopisem ze dne 25. 2.2021 nabídlo společnosti BUS.COM a společnosti ČSAD Česká Lípa 
provozní výpomoc při zajišťování veřejné autobusové dopravy na Českolipsku pro případ, že by na 
straně  ČSAD Česká Lípa nastal ve 4. čtvrtletí 2021 problém se zajištěním provozuschopného vozového 
parku nebo se zajištěním jakéhokoli personálního obsazení. Tím by byla zabezpečena schopnost ČSAD 
Česká Lípa dostát všem svým povinnostem při zajištění dopravní obslužnosti v oblasti ZÁPAD 
(Českolipsko) i v období 1.11. – 11.12.2021, případně i před 1.11.2021 

• Za poskytnutí této pomoci by ČSAD Liberec požadovalo pouze úhradu prokazatelných přímých nákladů 
(spotřeba PHM, personální náklady a amortizace vozidla) vzniklých v souvislosti s touto výpomocí 

3. Celý proces náboru nových zaměstnanců pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) je prováděn transparentně a 

v souladu s platnými  právními předpisy tak, abychom neporušili Předběžné opatření č.j. 39 Nc 302/2021-

262 ze dne 23.2.2021, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci zakázal ČSAD Liberec 

jednat s uchazeči o zaměstnání na pozici Řidič autobusu (jejichž stávajícím nebo posledním 

zaměstnavatelem byla společnost  BUSCONNECT, s.r.o.) o uzavření pracovní smlouvy s datem nástupu do 

zaměstnání před 12.12.2021: 

a) Toto Předběžné opatření považuje ČSAD Liberec za neodůvodněné a vydané v rozporu s platnými 

právními předpisy, neboť nábor zaměstnanců pro oblast Českolipsko nemíří na žádné zaměstnance 

konkrétního zaměstnavatele a orientuje se plošně na celý pracovní trh, rozhodně není nekalosoutěžním 

jednáním formou agresivního přetahování zaměstnanců a dodržuje zásady podnikatelské etiky atd.  

b) Proti tomuto Předběžnému opatření podala renomovaná advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS 

s.r.o. (zastupující ČSAD Liberec) dne 10.3.2021 odvolání, u něhož předpokládá, že tomuto odvolání 

bude vyhověno a vydané Předběžné opatření zrušeno. Pro zrušení Předběžného opatření svědčí řada 

objektivních procesních i věcných důvodů a současně i to, že toto Předběžné opatření v rozporu 

s ústavními právy brání zaměstnancům BUSCONNECT, s.r.o. svobodně se rozhodnout o změně 

zaměstnavatele a vystavují je neodůvodněnému riziku, že nově vytvořená dlouhodobá pracovní místa 

budou obsazena, aniž se o ně zaměstnanci  BUSCONNECT, s.r.o. budou moci ucházet 

• Předpokládáme, že odvolací soud rozhodne o podaném odvolání ve lhůtě do cca 3 měsíců, tj. do 

června 2021 
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4. Počínaje středou  31.3.2021 bude postupně každý jednotlivý uchazeč, který podal Přihlášku o zaměstnání, 

informován prostřednictvím e-mailu (uvedl-li jej v Přihlášce o zaměstnaní) nebo formou SMS o tom, zda byl 

vybrán k jednání o možném uzavření pracovní smlouvy a bude ČSAD Liberec osloven s návrhem termínu 

k osobnímu jednání, nebo jeho Přihláška do zaměstnání prozatím bude vedena ve skupině uchazečů pro 

2. kolo náboru nových zaměstnanců, které by s ohledem na vydané Předběžné opatření proběhlo v období  

červen - srpen 2021: 

a) Počínaje dnem 13.4.2021 začnou pracovníci ČSAD Liberec, odpovědní za nábor zaměstnanců, 

kontaktovat vybrané uchazeče k osobnímu jednání o možném uzavření pracovní smlouvy. Kontaktními 

osobami ČSAD Liberec, na které se lze případně obracet, jsou: 

• Martin Liška, provozní ředitel,  e-mail: martin.liska@csadlb.cz, tel. 739 682 145;  nebo 

• Pavel Šimera, dopravní specialista, e-mail: pavel.simera@csadlb.cz, tel. 739 682 146 

b) Jednání s uchazeči budou započata počínaje dnem 20.4.2021 v náborové kanceláři v České Lípě 

(Hrnčířská 2514, I. patro) nebo v Liberci dle osobní dohody. Organizace jednání s vybranými uchazeči 

proběhne v této časové posloupnosti:  

1) Uchazeči na pozici Řidič autobusu bez řidičského oprávnění skupiny „D“ → u těchto osob se 

předpokládá nejčasnější nástup do zaměstnání v návaznosti na přípravu na pozici Řidič autobusu 

(autoškola atd.) 

2) Uchazeči na pozici Řidič autobusu s řidičským oprávnění skupiny „D“, jejichž současný nebo 

poslední zaměstnavatel  NENÍ společnost BUSCONNECT, s.r.o.  → bude s nimi jednáno o uzavření 

pracovní smlouvy s nástupem do zaměstnání k 1.11.2021 

3) Uchazeči na pozici dílenský mistr (mistr servisu), mechanik a dispečer-dopravní specialista → bude 

s nimi jednáno o uzavření pracovní smlouvy s nástupem do zaměstnání v souladu s informacemi 

zveřejněnými 1.2.2021 

➢ V průběhu osobního jednání o možném uzavření pracovní smlouvy budou uchazeči podrobně 

seznámeni s  návrhem pracovní smlouvy pro příslušnou pozici, pracovními podmínkami v ČSAD 

Liberec, se systémem profesní přípravy atd. 

➢ Pokud bude s takto oslovenými pracovníky na osobním jednání učiněna dohoda o uzavření 

pracovní smlouvy, bude takovým osobám předložen návrh konkrétní pracovní smlouvy, 

poskytnuta lhůta 10 dnů k jejímu podpisu a doručení nazpět společnosti  ČSAD Liberec 

➢ K datu nástupu do zaměstnání v ČSAD Liberec musí mít nový pracovník řádně ukončen svůj 

předchozí hlavní pracovní poměr postupem, který je v souladu s platnými tuzemskými právními 

předpisy. 

c) Vybraní uchazeči na pozici Řidič autobusu s řidičského oprávnění skupiny „D“, jejichž současný nebo 

poslední zaměstnavatel JE společnost BUSCONNECT, s.r.o., s nimiž Předběžné opatření nyní zakazuje  

jednat o uzavření pracovní smlouvy s datem nástupu do zaměstnání před 12.12.2021, budou 

kontaktováni telefonicky  odpovědnými pracovníky ČSAD Liberec. V případě, že potvrdí zájem vstoupit 

do zaměstnání k ČSAD Liberec pro oblast ZÁPAD, bude osobní jednání o uzavření pracovní smlouvy na 

pozici Řidič autobusu s nástupem do zaměstnání ke dni 1.11.2021 odloženo na dobu po zrušení 

Předběžného opatření: 

• ČSAD Liberec bude držet volná pracovní místa na pozici Řidič autobusu pro uchazeče, jejichž současný 

nebo poslední zaměstnavatel JE společnost BUSCONNECT, s.r.o.,  do 21.6.2021. Vedení ČSAD Liberec 

spolu se svými právními poradci vyvine maximální úsilí, aby Předběžné opatření bylo zrušeno a 
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zaměstnanci společnosti BUSCONNECT, s.r.o. nebyli nespravedlivě diskriminováni v ucházení se o 

nová pracovní místa 

• Pokud by však do 21.6.2021 nedošlo ke zrušení vydaného Předběžného opatření, budou volná 

pracovní místa nabídnuta dalším uchazečům o pozici Řidič autobusu, kteří nejsou Předběžným 

opatřením limitováni v uzavření smlouvy s datem nástupu do zaměstnání k 1.11.2021. Takový 

postup je bohužel nezbytný, aby bylo možné včas zajistit plné potřebné personální obsazení a 

nutnou přípravu pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) tak, aby 12.12.2021 byla tato  dopravní obslužnost 

v plném rozsahu bez jakýchkoliv výjimek či omezení započata. 

5. O dalším průběhu náboru nových zaměstnanců pro oblast ZÁPAD (Českolipsko) a vývoji sporu týkajícího se 

vydaného Předběžného opatření bude představenstvo ČSAD Liberec průběžně informovat na těchto 

webových stránkách a na facebookovém profilu ČSAD Liberec 

Těšíme se na možnou spolupráci.  

S pozdravem  

 

Představenstvo ČSAD Liberec, a.s. 


