
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 15. května 2018  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Počet přítomných platných hlasů:  3.780 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.646 z celkového počtu 51.966  

Dle článku IX. odstavec 9) stanov DSOJ, lze konstatovat, že valná hromada DSOJ je 

usnášeníschopná. 

Přítomné účastníky valné hromady přivítal Ing. Petr Beitl, primátor města Jablonce nad 

Nisou, jednání valné hromady vedl Bc. Tomáš Levinský, předseda svazku. 

 

Program jednání valné hromady: 

1. Projednání dodatku č. 3 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné dopravě 

2. Různé 

 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

 

1. Bc. Levinský přednesl podrobnou informaci o způsobu uplatňování kompenzace 

za zapojení dopravce do systému IDOL, tedy tzv. protarifovací ztráty. Upřesnil, 

že schválením dodatku č. 3 nedojde v roce 2018 ke změně cash flow DSOJ, neboť 

o stejnou částku bude snížen příspěvek dopravci. Nižší příspěvek dopravci se 

projeví až při vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2018, tedy v roce 2019. 

Přítomný ředitel Jablonecké dopravní a.s. doporučil, aby se v dodatku 

v příslušném sumarizačním ustanovení vynechalo slovo maximálně a věta o tom, 

že „DSOJ není oprávněno požadovat vyšší příspěvek“ s ohledem na dále 

diskutované tarifní změny a nejasnosti v uplatňování kompenzace. Po diskuzi Bc. 

Levinský přednesl následující návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o finanční 

spolupráci ve veřejné dopravě s Libereckým krajem s podmínkou, že v článku I. 

odst. 2. dodatku bude v předposlední větě vynecháno slovo „maximálně“ a poslední 

věta tohoto odstavce bude vypuštěna z důvodů nejasností ve věci uplatňování 

kompenzace za vládou schválené slevy na jízdném pro děti, mládež a seniory. 

Hlasování Pro 3.780, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Bc. Levinský a Ing. Wejnar informovali přítomné starosty o schváleném novém 

cenovém výměru Ministerstva financí, které zavádí slevy pro děti a mládež do 

18 let, studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let ve výši 75% z ceny jízdenek, a 

to pro všechny spoje veřejné dopravy vyjma MHD na území města, zřizovatele 

MHD. Proběhla delší diskuze o všech možných aspektech a nejasnostech nového 

cenového výměru a možností uplatňování kompenzace ztrát jízdného. K nařízení 

nebyla dosud vydána metodika, která by pokrývala celou řadu nejasností, které 

s vydáním nařízení vznikly. Vydání metodiky se očekává do čtrnácti dnů a zřejmě 

poté se teprve budou vyjasňovat způsoby uplatňování kompenzace vůči státu. 

Ing. Wejnar dále informoval o tom, že Liberecký kraj chystá vypsání výběrového 

řízení na dodavatele nového odbavovacího systému pro veřejnou dopravu v celém 

kraji. Odbavovací systém bude ve vlastnictví Kraje a bude poskytován smluvním 

dopravcům. Předpoklad dokončení výběrového řízení je září 2018 a vlastní 



dodávka systému únor – březen 2019. Tím bude odstraněna současná 

nejednotnost odbavovacích systémů v rámci IDOL. 

Bc. Levinský ještě upozornil, že do konce června musí být uskutečněna valná 

hromada DSOJ ke schválení závěrečného účtu. 

 

Poté ukončil předseda jednání valné hromady. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  
 

Zapsal: Ing. František Chlouba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U S N E S E N Í 

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

ze dne 15. května 2018 

 

 

12/2018 - Valná hromada svazku schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o 

finanční spolupráci ve veřejné dopravě s Libereckým krajem s podmínkou, že 

v článku I. odst. 2. dodatku bude v předposlední větě vynecháno slovo „maximálně“ 

a poslední věta tohoto odstavce bude vypuštěna z důvodů nejasností ve věci 

uplatňování kompenzace za vládou schválené slevy na jízdném pro děti, mládež a 

seniory. 

 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


