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ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

NÁVRH USNESENÍ 

Datum jednání: 25. 06. 2020 Bod programu:  

Číslo návrhu: 226/ZK/20 

 
Název bodu: 

 
Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České 
Budějovice a.s. 

 
 

 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

 
Zpracoval: 

 
OLVV, OEKO, ODSH, OHMS 

Vedoucí odboru: 

 
JUDr. Lukáš Glaser, Ing. Ladislav Staněk, Ing. Jiří Klása, Ing. Bc. Jiří Fidler 

 
NÁVRH USNESENÍ 
 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. dosavadní vývoj jednání mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice ohledně 

úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., IČO 260 93 545, se sídlem 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice („společnost“), 

2. znalecký posudek zpracovaný společností Grant Thornton Valuations a. s., se sídlem Jindřišská 937/16, 
110 00 Praha 1, IČO 63079798, č. 3457-49/2020 ke dni ocenění 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 226/ZK/20; 

II. schvaluje 
1. vyhrazení rozhodnutí o uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií mezi statutárním městem České 

Budějovice a Jihočeským krajem do své kompetence, 
2. koupi 10 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, tedy celkem 1 000 000,- Kč, vlastněné 

statutárním městem České Budějovice za polovinu účetní hodnoty společnosti dle účetní závěrky učiněné 
ke dni 31. 12. 2019, tj. za cenu 6 496 500,- Kč, 

3. uvolnění prostředků k úhradě kupní ceny ve výši 6 496 500,- Kč z rozpočtové rezervy kraje,  
4. smlouvu o úplatném převodu akcií dle přílohy č. 2 návrhu č. 226/ZK/20; 
III. deleguje 
1. Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, jako zástupkyni Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti, 

a to včetně případné náhradní valné hromady podle § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, které se 
budou konat v období do 31. 8. 2020, 

2. Mgr. Jaromíra Nováka, náměstka hejtmanky, jako náhradního zástupce Jihočeského kraje na valnou 
hromadu společnosti, a to včetně případné náhradní valné hromady podle § 414 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, které se budou konat v období do 31. 8. 2020; 

IV. ukládá 
1. zástupci Jihočeského kraje hlasovat na valné hromadě společnosti pro převod akcií statutárního města 

České Budějovice dle části II. usnesení na Jihočeský kraj a hlasovat pro všechna další právní jednání, 
která se s daným převodem pojí, 

2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části II. usnesení. 

T: do 30.9.2020 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Zastupitelstvu Jihočeského kraje je předkládán materiál, který se věnuje koupi akcií společnosti Jihočeské 
letiště České Budějovice a.s., IČO: 260 93 545, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České 
Budějovice (dále jen „JLČB“ nebo „společnost“), které vlastní statutární město České Budějovice. 
Rozhodnutí o případném nákupu akcií spadá do nevyhrazené kompetence rady kraje podle § 59 odst. 2 
písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále též “zákon o krajích”), 
neboť rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz. S ohledem na hodnotu 
předmětné transakce a zásadní význam, jak z hlediska statutárního města České Budějovice (dále jen 
„SMČB“), tak především Jihočeského kraje, jako nabyvatele akcií vlastněných SMČB, stejně jako s ohledem 
na nalezení širšího konsensu na půdě zastupitelstva kraje s nutným přesahem do dalších volebních období, 
rada kraje svým usnesením č. 581/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020 doporučila, aby si zastupitelstvo kraje 
vyhradilo tuto věc k rozhodnutí ve smyslu § 37 zákona o krajích. 
 
Jihočeský kraj a SMČB jsou jedinými akcionáři JLČB. JLČB je akciovou společností, která vznikla dne 
17. 8. 2005 a má základní kapitál 2 000 000,- Kč, jenž je rozvržen mezi 20 ks kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. S každou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě. 
Každý z akcionářů vlastní 10 kusů akcií. Základní kapitál byl splacen celý. Úkolem JLČB je poskytování 
služeb souvisejících s leteckou přepravou na letišti v Plané u Českých Budějovic (dále též „letiště“). 
Jihočeský kraj k tomuto účelu JLČB pronajímá potřebné nemovitosti (nemovitosti jsou ve vlastnictví 
Jihočeského kraje) na základě Smlouvy o nájmu, správě a provozování letiště České Budějovice ve znění 
pozdějších dodatků ze dne 10. 12. 2007. Nemovitý majetek tedy nikdy nebyl do JLČB vložen a je stále 
ve vlastnictví Jihočeského kraje. Nyní probíhá proces certifikace mezinárodního veřejného letiště 
a v souvislosti s dalším rozvojem letiště dochází rovněž ke hledání strategického partnera, který by pomohl 
s další expanzí a rozvojem činnosti JLČB a letiště obecně. 
 
V současné době je činnost společnosti z valné části financována jejími akcionáři prostřednictvím smluv 
o poskytnutí provozní a investiční dotace, které jsou každoročně uzavírány mezi společností a oběma 
akcionáři v poměru stejném, jako vlastnictví akcií. Pro rok 2019 činila výše provozní dotace kraje celkem 
24 450 000,- Kč a investiční dotace 1 500 000,- Kč, celkem tedy 25 950 000,- Kč od obou akcionářů. Pro rok 
2020 činí výše provozní a investiční dotace ze strany kraje celkem 52 645 000,- Kč, z čehož 13 775 000,- Kč 
činí investiční dotace. SMČB s ohledem na předpokládané ukončení účasti ve společnosti hradí provozní 
dotaci v měsíčních splátkách (3 239 166,67 Kč) a investiční dotaci ve čtvrtletních splátkách (3 443 750,- Kč). 
V případě, že dojde k ukončení účasti ve společnosti, SMČB dle uzavřené smlouvy přestane JLČB 
prostřednictvím dotace financovat a financování společnosti tak plně dopadne na kraj. 
 
V závěru loňského roku začala probíhat jednání, jejichž cílem byla koupě akcií SMČB Jihočeským krajem 
tak, aby došlo ke sjednocení vlastnické struktury společnosti, jako základního východiska pro jakýkoliv další 
smysluplný rozvoj projektu letiště s tím, že obě strany projevily vůli k tomuto kroku, tedy SMČB má zájem 
na prodeji akcií JLČB Jihočeskému kraji a ten má zájem na koupi akcií SMČB. K potvrzení této vůle byla 
mezi SMČB a Jihočeským krajem dne 18. 12. 2019 uzavřena Dohoda o společném postupu při úpravě 
vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Tato dohoda byla schválena 
usnesením zastupitelstva kraje č. 410/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 a zastupitelstvem města usnesením 
č. 214/2019 ze dne 9. 12. 2019. 
 
S ohledem na uvažovaný budoucí rozvoj letiště Jihočeský kraj zadal zpracování analýzy s názvem „Zpráva 
z průzkumu trhu potencionálních strategických partnerů.“ Tuto analýzu zpracoval tým advokátní 
kanceláře Havel & partners a České spořitelny a.s. Z této analýzy se mimo jiné na str. 45 podává, 
že „s ohledem na rozdílnost zájmů jednotlivých vlastníků a obtížnou předvídatelnost jejich strategického 
rozhodování je přínosné pro celý projekt, aby vlastník společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 
byl pouze jeden, a to Jihočeský kraj.“ OLVV na základě této analýzy rozpracoval dle požadavku gesčního 
náměstka, JUDr. Josefa Knota, MBA, jednotlivé body v ní uvedené a dospěl ke shodnému závěru, 
že v jakémkoliv dalším procesu rozvoje letiště je nutné považovat sjednocení podílu ve společnosti 
za elementární krok jak z hlediska správy společnosti, majetku, tak pro případná jednání 
se strategickým partnerem či investorem. V případě, že vlastnictví společnosti zůstane ve stávající 
podobě, je jakýkoliv další rozvoj letiště s ohledem na těžkopádnost, časovou náročnost rozhodování 
v podmínkách obcí a krajů a odlišné zájmy obou akcionářů v podstatě vyloučen. 
 
V případě získání akcií od SMČB bude sjednoceno jak vlastnictví společnosti, tak i pozemků, které má 
společnost v současné době v nájmu od Jihočeského kraje. Mezi další benefity patří i skutečnost, 
že případná strategická rozhodnutí bude možné přijímat mnohem operativněji. V současné době je valná 
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hromada tvořena osobami, které na ni delegují zastupitelstva SMČB a Jihočeského kraje. V případě 
výlučného vlastnictví společnosti Jihočeským krajem vykonává funkci valné hromady pouze rada kraje 
ve smyslu § 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích. V případě potřeby rychlého přijetí rozhodnutí je samozřejmě 
jednodušší a operativnější svolat jednání rady, která dané rozhodnutí přijme, namísto svolávání veřejného 
zasedání zastupitelstva (u něhož je nutné dodržet zákonem dané lhůty), které deleguje zástupce na jednání 
valné hromady, přičemž zasedání valné hromady se koná až následně. Ne nevýznamnou skutečností 
je rovněž to, že akcionáři měli a z povahy věci musí mít mnohdy odlišné zájmy a názory na další rozvoj 
letiště. Scelením vlastnictví společnosti budou tyto rozdílné názory odstraněny a rada kraje v roli valné 
hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, bude mít, i po případném projednání v zastupitelstvu kraje, 
možnost formulovat jasné, konkrétní, a především jednotné závěry ohledně strategických kroků rozvoje 
letiště. 
 
Současný stav se dá popsat tak, že zatímco investiční fáze ze strany Jihočeského kraje probíhá více méně 
podle dlouhodobého plánu, JLČB stagnuje. Tato stagnace samozřejmě souvisí rovněž s modernizací 
a budováním letiště, ploch a doprovodných staveb a zařízení. Dále je tato stagnace dána mnoha faktory, 
od nejasností ohledně dalšího rozvoje letiště, těžkopádností rozhodování zastupitelstev města a kraje, 
objektivními těžkostmi při získávání potřebných osvědčení pro provoz mezinárodního veřejného letiště, 
ale i současnou situací způsobenou koronavirovou nákazou. V této konečné fázi modernizace letiště 
je nutné, aby měla společnost vytyčen jasný cíl a vizi svého rozvoje. To bezpochyby bude možné 
i prostřednictvím případného strategického partnera realizovat zejména v okamžiku, kdy bude kraj jediným 
akcionářem. Se získáním kontroly nad společností se však samozřejmě nese zvýšená odpovědnost za celý 
projekt letiště a jeho další rozvoj. Stejně tak musí dojít k posílení role JLČB v celém procesu certifikace 
letiště a role leadera daného projektu. 
 
Činnost obou akcionářů se řídí příslušnými zákony. V případě SMČB se jedná o zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), v případě Jihočeského kraje jde o zákon 
o krajích. Tyto právní předpisy (vedle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „občanský zákoník“) v sobě obsahují pravidla pro hospodaření a nakládání s majetkem 
územních samosprávných celků, kdy platí, že majetek musí být využíván účelně a hospodárně, v souladu 
s jejich zájmy a svěřenými úkoly (srov. ustanovení § 38 zákona o obcích a § 17 zákona o krajích). Je ovšem 
nutné zdůraznit, že tyto povinnosti neznamenají pouze to, aby územní samosprávný celek pořizoval majetek 
za co nejnižší cenu, anebo naopak, prodával ho pouze za nejvyšší nabídnutou cenu. Pohlížet na nakládání 
s majetkem prizmatem prosté výše ceny je příliš velkým zjednodušením, které nereflektuje složitost 
a jedinečnost mnoha transakcí, a omezuje případný přezkum pouze na aktuální stav, bez ohledu 
na dosavadní vývoj, resp. bez ohledu na další možný vývoj ve střednědobém nebo dlouhodobém časovém 
horizontu. Zájmem SMČB je bezpochyby odprodat svůj majetek za cenu co nejvyšší, zájmem Jihočeského 
kraje je naopak pořízení akcií za částku co nejnižší s ohledem na další náklady a investice, které si 
pravděpodobně další vývoj bude vyžadovat a je tedy nutné dospět k ceně, která je akceptovatelná pro obě 
strany transakce. 
 
V rámci jednání mezi SMČB a Jihočeským krajem bylo dohodnuto, že k ocenění hodnoty akcií společnosti 
ve vlastnictví SMČB bude vypracován znalecký posudek. Znalecký posudek zadala sama JLČB, zpracovatel 
byl vybrán po provedených tržních konzultacích v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnice společnosti. Před zpracováním 
znaleckého posudku bylo nutné vyjasnit, co by mělo být výstupem znaleckého posudku s ohledem na zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZOM“) a na zákon o obcích a zákon o krajích. Ustanovení § 20 ZOM upravuje oceňování cenných 
papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném 
regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích. Podle § 20 odst. 1 
ZOM se akcie oceňují tak, že hodnota je vyjádřena podílem, v jehož činiteli je vlastní jmění akciové 
společnosti podle účetní závěrky za předchozí účetní období, pokud není prokázána jiná hodnota 
vlastního jmění, a ve jmenovateli počet vydaných akcií nebo podílových listů převedený na shodnou emisní 
hodnotu. 
 
Jak bylo uvedeno výše, pro SMČB i Jihočeský kraj existují zákonná pravidla pro nakládání s majetkem 
města i kraje. Pravidla nakládání s majetkem jsou v podstatě shodná, případná odchylka sjednané ceny 
směrem dolů od ceny obvyklé musí být pod sankcí neplatnosti transakce odůvodněna. Současné výklady 
této cenové regulace však v zásadě upřednostňují ocenění podle ZOM, tedy podle účetní hodnoty 
vlastního kapitálu společnosti. Ta činí dle účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019 
cca 12 993 tis. Kč. Z toho vyplývá, že podle ZOM činí hodnota akcií společnosti vlastněných SMČB 
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6 496,50 tis. Kč. Tato částka je cenou zjištěnou, nikoliv cenou obvyklou tak, jak o ní hovoří zákon o obcích 
a krajích. Z toho důvodu se znalecký posudek v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy zaměřil 
i na zjišťování tržní hodnoty společnosti, resp. nalezení obvyklé ceny akcií společnosti. 
 
Předpoklad, že společnost bude mít za úkol provozování letiště a ve své činnosti bude nadále podporována 
vlastníkem, omezuje použitelnost zadaných standardů obvyklé ceny i tržní hodnoty, neboť namísto primárně 
ekonomického vyčíslení užitku pro obě strany transakce směřuje spíše k vyjádření reálné užitné hodnoty 
vlastníka. Obvyklou cenu zjištěnou porovnávací metodou není možné užít, neboť chybí data 
z porovnatelných obchodů, výnosovou metodu znalec rovněž použít nemohl, neboť JLČB nemá jasný 
dlouhodobý finanční a rozvojový plán společnosti, vzhledem k omezujícím faktorům (nedokončení certifikace 
spojené s ”rozlétáním” letiště, nedokončení procesu kolaudace nových staveb, rozhodnutí o strategickém 
partnerovi, časové omezení uloženého závazku veřejné služby a smlouvy o nájmu, správě a provozování 
letiště apod.), a nelze tak predikovat další ocenitelný vývoj společnosti. Za tohoto stavu bylo postupováno, 
jak je uvedeno níže a k ocenění byla použita majetková metoda (sumární hodnota aktiv). Metoda sumární 
hodnoty aktiv odvozuje výslednou hodnotu jmění sumarizací hodnot jednotlivých položek rozvahy 
společnosti, přeceněných za využití výše uvedených metod. Jinými slovy jsou sečteny veškerá aktiva 
podniku, od výsledku jsou odečteny závazky a z konečného čísla vychází současná cena podniku. Určení 
reálné hodnoty společnosti je nejzákladnějším přístupem majetkového pohledu na ocenění společnosti. 
Majetkové ocenění je obecně srozumitelné, byť konzervativní. V praxi se majetkové metody využívají spíše 
sporadicky či jako doplňkové metody ocenění k výše uvedeným způsobům ocenění, v tomto případě se však 
jeví jako nejvhodnější s ohledem na charakter společnosti. Vhodnost tohoto přístupu podporuje i skutečnost, 
že zásadní část hodnoty komplexu letiště je tvořena nemovitým majetkem mimo vlastnictví společnosti. 
 
Znalecký posudek zpracovala společnost Grant Thornton Valuations a.s. se sídlem Jindřišská 937/16, 
110 00 Praha 1, IČO: 63079798 s tím, že hodnota akcií společnosti byla oceněna ke dni 31. 12. 2019. 
Jak bylo naznačeno výše, ve znaleckém posudku bylo uvedeno, že cenu akcií JLČB nelze určit jako 
obvyklou cenu pomocí porovnávací metody, neboť není možné najít vzorek srovnatelných transakcí, který 
by umožňoval obvyklou cenu společnosti ani jejich akcií stanovit. Podle názoru znalce není možné ani 
dospět ke kladné projekci volných peněžních toků, jež jsou nezbytnou podmínkou pro kladnou tržní hodnotu 
JLČB výnosovou metodou. Tržní hodnota společnosti a akcií města České Budějovice za předpokladu 
pokračování současného využití je tedy dle znalce nulová. Dle názoru znalce tato situace odráží 
specifické postavení společnosti, která je svou formou sice obchodní společností, nicméně jejím 
účelem od založení do dnešní doby bylo primárně rozvíjet funkci veřejné služby v oblasti rozvoje 
potenciálu českobudějovického letiště. Za takové situace není možné pohlížet na společnost pouze 
z tržního hlediska, neboť byť je obchodní korporací, nebyly na ní do současné doby kladeny požadavky 
primárně ziskové, spíše do současné doby funguje jako realizátor infrastrukturního rozvoje. Z toho důvodu 
má primární cíle zcela odlišné a zisk je mezi nimi spíše minoritním kritériem. Za takové situace znalec zvolil 
ocenění formou majetkové hodnoty. V daném případě jde o společnost, která soustavným úsilím postupně 
vybudovala kapacity a schopnosti pro to, aby byla schopna provozovat letiště. Z pohledu potenciálního 
kupujícího takové situaci nejlépe odpovídá standard reálné hodnoty za předpokladu pokračování 
současného využití. Ten vyjadřuje částku, kterou je nutné vynaložit v situaci, kdy by bylo nutné znovu 
od začátku pořídit aktiva ve stejném stavu a se stejným užitkem a odpovídá očekávanému budoucímu 
vývoji. Indikovaná reálná hodnota společnosti JLČB za předpokladu pokračování současného využití je 
podle stavu k datu 31. 12. 2019 stanovena na základě znaleckého posudku na 66 343 000,- Kč. Indikovaná 
reálná hodnota akcií města České Budějovice je podle stavu k datu 31. 12. 2019 stanovena na 33 171 000,-
 Kč. 
 
Je však nutné podotknout, že ocenění společnosti, resp. podílu proběhlo k datu 31. 12. 2019. Od tohoto data 
však došlo nejen v letecké dopravě vlivem koronavirové nákazy ke značnému posunu situace. Odkup akcií 
druhého akcionáře začal být připravován již v listopadu loňského roku. Od té doby se však situace velmi 
změnila, neboť v souvislosti s koronavirovou nákazou došlo k zásadnímu útlumu letecké dopravy (zejména 
osobní) resp. k dočasnému zákazu mezinárodní osobní letecké dopravy na regionálních letištích, s výjimkou 
letiště Václava Havla v Praze, a útlumu průmyslové výroby, přičemž návrat na původní hodnoty se v případě 
letecké přepravy osob předpokládá v řádu několika let. Důsledky těchto omezení jsou patrné již v tuto chvíli, 
prakticky všechny letecké společnosti mají finanční problémy, některé již ukončují svou činnost 
(Germanwings), do jiných vstupují národní vlády (Alitalia), a předpokládá se, že tento trend se v brzké době 
příliš nezmění. Naopak, krize řady leteckých společností se bude ještě prohlubovat. U řady společností došlo 
ke kumulaci problémů, neboť vedle současného útlumu cestování a omezování přeshraničního pohybu jsou 
stále odstaveny z provozu všechny letouny Boeing 737 MAX. Zásadním, momentálně nepředvídatelným 
faktorem, je kdy a v jakém počtu se vrátí do “normálu” letecká doprava z a do turistických destinací. Nelze 
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tedy reálně počítat s tím, že současné i plánované využití areálu letiště bude pokračovat dle nastaveného 
harmonogramu. Spíše se dá očekávat, že rozvoj v této oblasti bude na delší dobu utlumen a společnost 
spíše začne ztrácet na své hodnotě. Z tohoto důvodu je třeba pro případ koupě akcií operovat s tržní 
hodnotou společnosti, která byla znaleckým posudkem stanovena jako nulová, nebo s hodnotou účetní, 
která odráží reálnou hodnotu majetku společnosti a která je rovněž ohodnocením, které preferuje § 20 ZOM. 
 
Na pracovních jednáních mezi zástupci SMČB a Jihočeského kraje bylo dohodnuto, že případný obchod, 
pokud bude schválen v orgánech SMČB a Jihočeského kraje, bude realizován za částku, která je uvedena 
jako reálná hodnota akcií společnosti vlastněných SMCB, tedy za částku 33 171 000,- Kč. Jak je uvedeno 
výše, tato částka však vzhledem k nastalé situaci v oblasti letectví v současné době reálné hodnotě akcií 
neodpovídá, proto by cena akcií měla vycházet spíše z tržní nebo případně účetní hodnoty. Proto mezi 
zástupci SMČB i Jihočeského kraje následovala po obdržení posudku další jednání s tím, že byl reflektován 
současný stav. Výsledkem těchto jednání, které byly potvrzeny usneseními orgánů obou územních 
samosprávných celků, pak byla dohoda o tom, že kupní cena bude sjednána v intencích účetní hodnoty 
společnosti, jak vyplývá z účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019. 
 
Akcie budou ze strany SMČB Jihočeskému kraji převedeny formou smlouvy o úplatném převodu akcií. 
Na základě této smlouvy dojde k převedení vlastnického práva SMČB k předmětným akciím na Jihočeský 
kraj. SMČB prodá na základě souhlasu valné hromady společnosti Jihočeskému kraji do jeho výlučného 
vlastnictví 10 ks jmenovitých akcií společnosti, jež představují podíl ½ na jejím základním kapitálu, se všemi 
právy s nimi spojenými. V souladu s uzavřenou dohodou o společném postupu při úpravě vlastnických 
vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., uzavřenou mezi SMČB a Jihočeským krajem 
dne 18. 12. 2019, bude smlouva obsahovat ustanovení o zajištění jednoho místa v dozorčí radě JLČB 
pro SMČB i poté, co SMČB ukončí svou účast ve společnosti. 
 
Jihočeský kraj získá převodem akcií 100 % kontrolu nad společností, nad jejím rozvojem a nakládání s ní 
prostřednictvím orgánů této společnosti. V budoucnu se může rozhodnout o vložení nemovitého majetku 
do společnosti a tím zvýšit její hodnotu a případnou atraktivitu pro budoucího strategického partnera, 
je mu dána tedy celá škála možností, které by byly v případě dvou akcionářů obtížně realizovatelné. 
Lze si představit i situaci, kdy si akcionáři budou blokovat prostřednictvím valné hromady nutné kroky 
ve společnosti, na které ovšem budou mít každý jiný názor, což není záhodný stav. Jihočeský kraj tak rovněž 
postupuje v souladu s § 17 a § 18 zákona o krajích, jelikož do čistě ekonomického hlediska vstupují další 
korektivy hodnoty společnosti pro kraj, jako je absolutní kontrola nad společností, snazší plánování 
budoucích rozvojových plánů společnosti a snazší jednání s případným strategickým partnerem, včetně jeho 
výběru a navazující smluvní dokumentace. Je nutné rovněž uvést, že Jihočeský kraj má zájem o partnerství 
se SMČB i po jeho vystoupení ze společnosti, neboť letiště vnímá jako přínos pro celý kraj a SMČB 
nevyjímaje. V případě úspěchu daného projektu totiž bude jeden z největších beneficientů právě SMČB 
a jeho blízké okolí. Významné je i to hledisko, že JLČB bude fungovat ve stejném modelu a právním režimu, 
jako ostatní založené společnosti kraje (nemocnice, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.). 
 
Cena transakce odpovídá současné situaci na trhu, nutné je zohlednit i další budoucí investice 
do společnosti, aby plnila své úkoly, i riziko, že může dojít k útlumu společnosti či ukončení její činnosti 
bez jakékoli návratnosti nákladů do ní vložených. Lze proto uzavřít, že postup Jihočeského kraje je souladný 
s péčí řádného hospodáře, který koresponduje s aktuální legislativou v oblasti nakládání s majetkem 
územních samosprávných celků. Podle § 17 odst. 1 zákona o krajích totiž platí, že porušením povinností 
péče řádného hospodáře (povinnost majetek využívat účelně, hospodárně a povinnost pečovat o zachování 
a rozvoj majetku) není takové nakládání s majetkem kraje, které sleduje jiný důležitý zájem kraje, který 
je řádně odůvodněn. Z odůvodnění výše uvedeného má zpracovatel za to, že všechna tato hlediska jsou 
při této transakci a za výše poskytnutého odůvodnění bezezbytku splněna, a to i tehdy, pokud budou akcie 
SMČB obchodovány za účetní hodnotu, neboť takto to předpokládá § 20 ZOM. 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje by však zároveň mělo důkladně zvážit základní možnosti dalšího vývoje 
společnosti. První možností je dále pokračovat v projektu letiště, byť za dále ztížených podmínek. Druhým 
přístupem je rozhodnutí o ukončení projektu letiště. Tato otázka je výsostně politickou otázkou, která musí 
odrážet vůli hlavního investora projektu a jednoho ze stávajících akcionářů k naplňování dosavadní vize 
zprovoznění letiště pro osobní či nákladní dopravu.  
 
Pokud bude kraj pokračovat první variantou, jak již bylo popsáno výše, vzhledem k historické účasti obou 
akcionářů ve společnosti, s ohledem na rozdílné ekonomické možnosti, rozdílné vlastnické uspořádání 
nemovitého majetku v areálu letiště, a především ochotu obou akcionářů investovat do společnosti a rozvoje 
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letiště, těžkopádnosti rozhodování obou zastupitelstev o účasti na valné hromadě společnosti, je scelení 
podílů ve společnosti jediným reálným východiskem dané situace. To znamená postupovat dosavadním 
způsobem, kdy dojde k tomu, že Jihočeský kraj získá všechny akcie společnosti, stane se jediným 
vlastníkem a zároveň bude tím, kdo bude nadále financovat provoz a potřebné investice v areálu. Stejně 
tak bude na něm rozhodnout ať již na valné hromadě, nebo prostřednictvím zvolených zástupců 
v představenstvu společnosti, o dalším rozvoji letiště, směrech, kterými se dále vydat (provozování 
se strategickým partnerem či bez strategického partnera, přenechání provozování letiště i společnosti 
třetímu subjektu, následný prodej společnosti a propachtování nemovitého majetku souvisejícího s letištěm 
atd. či kombinace těchto několika hledisek). 
 
Pokud na základě politického rozhodnutí v zastupitelstvu kraje dojde naopak k rozhodnutí o postupném 
útlumu činnosti společnosti, v krajním případě i o ukončení její činnosti, je samozřejmě vhodné plánovaný 
obchod nerealizovat a postupně ukončovat činnost společnosti i s vědomím toho, že v průběhu let byly 
do projektu letiště a samotného areálu vloženy značné finanční prostředky ve výši cca 1,5 mld. Kč. Samotný 
areál letiště je ve vlastnictví Jihočeského kraje, který by skončení činnosti společnosti (resp. ukončení 
nájemních smluv) rozhodl, jakým způsobem bude s tímto majetkem dále nakládáno. Tato varianta 
je variantou, která ve své podstatě soustavnou činnost JLČB a obou územních samosprávných celků, 
Jihočeského kraje zejména, zcela neguje a vynaložené finanční prostředky znehodnotí. I při vědomí těžkostí 
v letecké přepravě před vypuknutím koronavirové nákazy a těžkostí, které letecký průmysl a letecké 
společnosti v současné době nepochybně čekají, je projekt letiště dlouhodobého charakteru, o čemž ostatně 
svědčí kontinuální vývoj od roku 2005. V současné době je areál a vybavení letiště před finalizací tohoto 
dlouhodobého procesu s tím, že by bylo v rozporu s tímto dlouhodobým cílem, pokud by tato činnost byla 
před koncem přerušena a v projektu by nebylo pokračováno. 
 
Jak vyplývá z analýzy i znaleckého posudku, původní závěry o soběstačnosti letiště v krátkém časovém 
horizontu se ukázaly jako liché, to však neznamená, že by projekt letiště byl utopií nebo nerealizovatelným 
záměrem (viz závěry analýzy). Je nepochybné i s ohledem na současný vývoj, že Jihočeský kraj bude muset 
JLČB dotovat ještě poměrně dlouhou dobu, pokud se nerozhodne k následnému prodeji či propachtování 
JLČB a propachtování nemovitého majetku na letišti. Pokud by se rozhodl společnost prodat 
či propachtovat, lze očekávat v případě prodeje jednorázový nižší výnos, v případě propachtování JLČB 
a nemovitých věcí na letišti za sice zprvu nízký, v delším časovém horizontu zřejmě se zvyšující opakovaný 
příjem do rozpočtu kraje. Při rozhodnutí o odkupu či bezúplatném převodu akcií je nutno počítat i s touto 
skutečností. Na druhou stranu je v areálu letiště značný rozvojový potenciál, ze všech analýz vyplynulo, 
že pro případného strategického investora nebo partnera je celistvost území zcela zásadním hlediskem 
a benefitem, ne-li hlavním hlediskem pro zájem o projekt letiště. V současné době nelze přesně predikovat, 
jak bude vypadat letecký provoz po skončení omezení vyplývající z koronavirové infekce, stejně tak, 
jak úspěšné bude hledání investora nebo strategického partnera. Strategickým však bezpochyby je majetek, 
který Jihočeský kraj v rámci letiště vlastní a který skýtá mnohé přísliby do budoucna ať již s letištěm 
či bez něj. Ačkoli lze v následujícím období předpokládat ztrátovost provozu letiště, území, které tvoří 
související pozemky a stavby, přiléhající k areálu letiště představují zásadní zdroj výnosů pro rozvoj dané 
lokality. Přiléhající pozemky jsou ideálním prostorem pro budoucí development logistické zóny, která má 
strategickou lokalitu jak pro leteckou, tak pro silniční a železniční dopravu. Revitalizace areálu letiště bude 
přínosná z hlediska udržitelného rozvoje, z finančního hlediska lze zmínit vytvoření nových pracovních míst, 
zvýšení konkurenceschopnosti města i celého regionu. Lze očekávat i zvýšení kvality života v blízkých 
lokalitách, zvýšení obchodních příležitostí nejen místních podnikatelů. 
 
S ohledem na výše uvedené lze proto uzavřít, že převod akcií JLČB ve vlastnictví SMČB není z hlediska 
legislativně - právního složitý, včetně smluvní dokumentace, na jejíchž základních parametrech jsou smluvní 
strany předběžně domluveny (uzavřená dohoda o společném postupu). Protože se nejedná o dispozici 
s nemovitým majetkem kraje, není nutné vyvěšovat záměr podle § 18 zákona o krajích. Stejně tak není 
nutné na nákup akcií provádět zadávací řízení, jelikož se nejedná o veřejnou zakázku a akcie jsou 
omezitelně převoditelné za souhlasu 2/3 hlasů valné hromady JLČB. Bez souhlasu obou akcionářů je tak 
převod nerealizovatelný. Jihočeský kraj má rovněž zajištěno finanční krytí pro nákup akcií. Z pohledu 
zpracovatelů materiálu lze bezpochyby ze shora popsaných důvodů jednotné vlastnictví společnosti 
doporučit, obdobně, jako je tomu u nemocnic, které Jihočeský kraj v minulosti založil. 
 
V okamžiku, kdy se Jihočeský kraj stane jediným akcionářem, však plnou měrou ponese financování JLČB, 
jakož ať již přímo nebo nepřímo investiční aktivity v areálu letiště. Z toho důvodu bude velmi záležet 
na opětovném nastartování fungování společnosti, doobsazení či převolení jejího managementu 
(představenstva), stejně tak dozorčí rady. Nutné bude podle názoru zpracovatele posílit management 
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i jednotlivé stupně řízení společnosti o další osoby, které buď jsou odborníky v daném oboru, nebo se jimi 
na základě absolvovaného vzdělání, zkušeností či školení stanou. Podle názoru zpracovatele se musí JLČB 
transformovat z jisté pozice „správce majetku“ a aktuální podoby servisní společnosti do role leadera celého 
projektu letiště a musí poskytovat plný servis pro rozhodování jednotlivých orgánů akcionáře a přicházet 
s reálnými řešeními s ohledem na aktuální situaci v letecké přepravě a dopravě. K tomu samozřejmě nutně 
potřebuje součinnost ze strany jediného akcionáře, ať již materiální nebo finanční. V případě, že nedojde 
k jisté transformaci společnosti směrem ke zvýšení její odpovědnosti jako odborného garanta rozvoje letiště 
současně s umožněním lepšího využití stávajícího majetku společnosti, resp. v nakládání s ním (nová 
pachtovní smlouva či vložení majetku do společnosti ze strany akcionáře), bude nákup akcií pouze 
„polovičatým“ řešením, které nebude mít reálný dopad na stávající situaci a její zlepšení. Další variantou 
je samozřejmě následný prodej společnosti či propachtování závodu zájemci o provozování areálu letiště 
a samotného letiště. V takovém případě však nic nemění situaci v tom, že by bylo vhodné, aby měla 
společnost jednoho vlastníka, byla konsolidována ve složení jejích orgánů i ve své činnosti s tím, že nadále 
by mohla být „zobchodována“ jako stabilní společnost a ta by byla nabídnuta spolu s areálem letiště jako 
společnost mající potřebná oprávnění k provozu letiště stejně jako společnost, která buď na základě 
dlouhodobého smluvního vztahu, nebo na základě jiných skutečností (vložení majetku do společnosti), může 
nakládat s nemovitými věcmi v areálu letiště či v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Při vědomí toho je nutné učinit rozhodnutí, které je popsáno v návrhu usnesení tohoto materiálu. Tento 
materiál byl zpracovateli vyhotoven na základě jim dostupných informací a jednání, která absolvovali, 
a slouží členům zastupitelstva kraje k rozhodování v souladu s principem § 159 občanského zákoníku.  
 
Vzhledem k tomu, že podle čl. 4 odst. 4 stanov JLČB je nutné převod akcií schválit na jednání valné 
hromady společnosti, obsahuje návrh usnesení i delegaci zástupce kraje a jeho náhradníka na valnou 
hromadu společnosti podle § 35 písm. l) zákona o krajích, včetně pokynu pro zástupce kraje, jak na jednání 
valné hromady společnosti hlasovat. Teprve po schválení převodu akcií valnou hromadou společnosti bude 
možné přistoupit k uzavření vlastní smlouvy o úplatném převodu akcií SMČB na Jihočeský kraj. 
 
 
Finanční nároky a krytí: K úhradě kupní ceny ve výši 6 496 500,- Kč budou použity finanční prostředky 
z rozpočtové rezervy kraje. 
 
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Stanislav Bůžek – souhlasím za podmínky schválení příslušného 
rozpočtového opatření. 
 
Návrh projednán (stanoviska): 
JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím. 
Ing. Ladislav Staněk - Odbor ekonomický (OEKO): Souhlasím. 
Ing. Jiří Klása – Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH): Souhlasím. 
Ing. Bc. Jiří Fidler – Odbor hospodářské a majetkové správy (OHMS): Souhlasím. 
 
 
PŘÍLOHY: 
1. Znalecký posudek (Znalecký posudek.pdf) 
2. Návrh smlouvy (Navrh_smlouvy_o_prevodu_akcii_letiste_odsouhlasene_zneni_11.6.2020_final.pdf) 
 
 
 
Zodpovídá: Ing. Ladislav Staněk (OEKO) 
 
 
Termín kontroly: 15. 10. 2020 
Termín splnění: do 30. 9. 2020 
 
 


