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Věc : Poskytnutí informace dle 106
Na základě Vašeho podání ze dne 20. 9. 2019, evidované pod č.j. 51289/19/13/Bc Vám Drážní úřad
v příloze poskytuje následující doklady, vztahující se k prokazování finanční způsobilosti Vámi
požadovaných dopravců a to:




Leo Express Global a.s.
Leo Express s.r.o.
RegioJet a.s.

Leo Express Global a.s. a Leo Express s.r.o. prokázal tzv. finanční způsobilost formou předložení
roční účetní závěrky k 31. 12. 2018, oba dokumenty jsou v příloze.
Společnost RegioJet a.s. prokázala finanční způsobilost formou předložení výroční zprávy za rok
2018, tento dokument je rovněž v příloze.
Dále Drážní úřad si Vás dovoluje informovat, že změnou zákona , to je zákona č. 266/94 Sb., zákon
o dráhách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je postup prokazování finanční
způsobilosti dopravců deklarován v § 28. Toto ustanovení Drážní úřad plně respektuje při své
činnosti. Ověření skutečností dle § 28 odst. 2 zákona bylo provedeno formou čestného prohlášení
osob výše uvedených společností oprávněných za společnost jednat dle zápisu v obchodním
rejstříku. Tyto dokumenty jsou uloženy v příslušném spise u Drážního úřadu. S ohledem na
skutečnost, že jsou opatřeny vlastnoručními podpisy osob jednajících dle obchodního rejstříku,
Drážní úřad je nepostupuje třetím osobám.
Pro Vaší informaci uvádím, že důvod změny, které zákonodárce provedl spočíval především ve
zjednodušení této, v některých případech formální agendy a také skutečnost, následného zneužívání
některých informací (např. výpisů z účtu).
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Z uvedeného vyplývá, že odkaz na rozsah poskytovaných informací v předchozích obdobích
nemá opodstatnění a to především proto, že není důvod tyto podklady pro ověřování finanční
způsobilosti ze strany Drážního úřadu vyžadovat.

Doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D
ředitel Drážního úřadu

Příloha: 1x roční účetní závěrka společnosti Leo Express Global a.s.
1x roční účetní závěrka společnosti Leo Express s.r.o.
1x Výroční zpráva společnosti RegioJet a.s.

