
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 21. ledna 2019  

v Jablonci nad Nisou 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Počet přítomných platných hlasů:  3.692 z celkového počtu 3.801 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 50.271 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 Bc. Milan Kroupa, primátor města Jablonce 

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

 

Program jednání valné hromady: 

1. Informace o současném stavu jednání ve věci zajištění dopravní obslužnosti 

členských obcí DSOJ 

2. Ukončení Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby v městské hromadné 

dopravě  ze dne 2.12.2009 s DPMLJ 

3. Objednávka zajištění dopravní obslužnosti na přechodné období od 

26.1.2019 - 31.1.2019 

4. Přímé zadání zakázky k zajištění dopravní obslužnosti dle zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 

5. Různé 

Hlasování Pro 3.692, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 

1. Předseda svazku zrekapituloval všechny kroky, které učinil nebo byly učiněny 

vůči DPMLJ od poslední valné hromady konané dne 10.1.2019. Konstatoval, že 

11.  1. 2019 odevzdal DPMLJ oboustranně odkonzultovaný a odsouhlasený návrh 

Dohody č. 12 o konkretizaci závazku veřejné služby k Rámcové smlouvě o 

závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 mezi 

DPMLJ a DSOJ, řešící dopravní obslužnosti veřejné hromadné dopravy na území 

členských obcí DSOJ do konce roku 2019 (tj. do 31.12.2019), a to ve dvou 

podepsaných vyhotoveních. Tyto však nebyly ze strany DPMLJ podepsány, a to i 

navzdory předchozí komunikaci a precizaci znění návrhu Dohody č. 12. Naopak 

DPMLJ opětovně zaslalo návrh Dohody č. 12 v původní neprojednané podobě, 

avšak zahrnující zajištění dopravní obslužnosti pouze v období od 1.1.2019 do 

25.1.2019. Z tohoto právního aktu učiněného ze strany DPMLJ přímo vyplynulo, 

že po 25.1.2019 nebude zajištěna doprava dle Rámcové smlouvy. Na základě 

uvedeného dne 15.1.2019 DSOJ přistoupilo k zaslání DPMLJ výzvy k plnění 

závazku z Rámcové smlouvy, kterou DPMLJ dopisem ze dne 17.1.2019 odmítl. 

2. Současně DPMLJ zaslalo návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o závazku 

veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009, ve které DPMLJ 

jako důvod ukončení spolupráce uvádí skutečnost, že DSOJ nemá zájem 

na naplnění závazků z Rámcové smlouvy. Po konzultaci s JUDr. Cákem 

z advokátní kanceláře AGM partners s. r. o. předseda svazku konstatoval, že tento 

návrh Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby v městské 

hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 je nepřijatelný nejen proto, že uvádí 

nepravdivé údaje, ale zejména proto, že podpisem takové dohody by si DSOJ 

prakticky uzavřelo cestu k řešení této kritické situace v rámci §22 zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  



K návrhu Dohody o ukončení Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 předložený ze strany DPMLJ 

navrhl předseda následující usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje uzavření Dohody o ukončení Rámcové smlouvy 

o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 ve znění, 

navrženém Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Hlasování Pro 0, proti 3692, zdržel se 0. Usnesení nebylo schváleno. 

 

3. Všichni přítomní široce diskutovali možnosti dalšího postupu a řešení mimořádné 

situace vzniklé v otázce zajištění dopravní obslužnosti členských obcí DSOJ 

městkou hromadnou dopravou, zvláště s přihlédnutím k faktu, že s velkou 

pravděpodobností DPMLJ s DSOJ nepodepíše žádnou přijatelnou dohodu, ani se 

písemně nebo jinak prokazatelně nevyjádří, že není schopen plnit závazek podle 

Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 

2.12.2009. Byly diskutovány alternativy vyhrocení situace do stavu, kdy vinou 

DPMLJ nevyjedou autobusy MHD, a tedy dojde k přerušení zajišťovaní dopravní 

obslužnosti. Na tento případ musí být DSOJ připraveno okamžitě reagovat a mít 

takovou situaci důkladně projednánu s náhradním dopravcem tak, aby výpadek 

v dopravě byl minimální. Jednou z možností je připravit pro společnost BusLine 

LK s.r.o. objednávku na zajištění plnění povinností dopravce plynoucích 

z Rámcové smlouvy, podmíněným pokynem ze strany svazku, a následně vyzvat 

BusLine LK s.r.o. k uzavření smlouvy přímým zadáním podle § 18 písm. b) 

zákona č. 194/2010 Sb. Podmínění zahájení plnění pokynem ze strany DSOJ 

reflektuje možnost, že DPMLJ bude v plnění Rámcové smlouvy pokračovat i po 

25.1.2019, ať už jakýmkoli způsobem. K náhradním dopravcům ještě předseda 

uvedl, že oslovil další dopravce, a to Arriva Střední Čechy, s.r.o. a Autobusová 

doprava Podbořany. Arriva na oslovení vůbec neodpověděla a Autobusová 

doprava Podbořany konstatovala, že není schopna podat nabídku k jednání o 

zajištění dopravní obslužnosti, protože má kapacity vyčerpány řešením 

mimořádné situace v Ústeckém kraji.  

Bylo navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku vystavit objednávku společnosti 

BusLine LK s.r.o. na provozování MHD v zóně Jablonec nad Nisou v přechodném 

období od 26.1.2019 do 31.1.2019, se zahájením plnění podmíněným pokynem 

ze strany DSOJ. 

Hlasování Pro 3.692, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Členové DSOJ i přítomní hosté diskutovali o mediálních výstupech předsedy 

představenstva DPMLJ pana Zděnka, které v MF Dnes zcela zkresluje situaci 

mimo jiné tvrzením, že DSOJ s DPMLJ odmítá jednat a za jeho zády si hledá 

jiného dopravce. Vůči tvrzením pana předsedy představenstva DPMLJ je nutné se 

zásadně vymezit a písemně sdělit DPMLJ, že DSOJ trvá na plnění rámcové 

smlouvy, tak aby bylo zřejmé, že oslovení náhradního dopravce je pouze a jedině 

řešením „mimořádné situace“ podle již uvedeného §22 zákona č. 194/2010Sb., 

která bezprostředně hrozí. 

Bylo navrženo následující usnesení: 

Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku zaslat předsedovi představenstva 

DPMLJ dopis, ve kterém se vymezí proti jeho mediálním výstupům, vyzve ho, aby 

tímto způsobem nadále situaci nezkresloval, a současně mu sdělí, že DSOJ trvá na 



plnění závazku podle uzavřené Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009. 

Hlasování Pro 3.692, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

Dále předseda svazku konstatoval, že JUDr. Cák pracuje na návrhu na uzavření 

smlouvy s náhradním dopravcem v mimořádné situaci. Přítomní se shodli na 

základních parametrech smlouvy, která by byla případně uzavřena do konce roku 

2020 a bez výpovědní lhůty, tak aby byl prostor pro včasnou přípravu následného 

řešení (vysoutěžení nového dopravce nebo příprava vlastního dopravního 

podniku). JUDr. Cák rovněž připravuje návrh dohody s DPMLJ na ukončení 

Rámcové smlouvy pro případ, že by DPMLJ byl ochoten přiznat, že není schopen 

závazek z Rámcové smlouvy plnit.  

5. Byla diskutována otázka výše členských příspěvků v roce 2019. Především bylo 

členy svazku dohodnuto, že Nové Vsi nebude navyšován příspěvek s ohledem na 

minimální dopravní obslužnost ze strany DSOJ. Pro ostatní obce bude příspěvek 

rozpočítán tak, aby pokryl očekávané náklady MHD. Předběžně spočítaný členský 

příspěvek vychází na více než 1200,- Kč na občana. V kalkulaci je ovšem ještě 

několik neznámých. Především příspěvek Libereckého kraje a výše kompenzace 

státu za slevy dětského, studentského a seniorského jízdného. Proto v tuto chvíli 

nebyla navrhována konkrétní výše příspěvku. Pouze bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada svazku pověřuje předsedu svazku jednáním s hejtmanem 

Libereckého kraje ve věci výše příspěvku Libereckého kraje na provoz MHD za 

hranicemi města Jablonce nad Nisou. 

Hlasování Pro 3.692, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Ing. Kočová připomněla nutnost schválení roční inventury. Návrh usnesení: 

Valná hromada svazku schválila inventury za rok 2018. 

Hlasování Pro 3.692, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

Členové svazku ještě vzali na vědomí hospodaření svazku v roce 2018. Poté 

předseda ukončil 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 21. ledna 2019 

 

2/2019 - Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku vystavit objednávku 

společnosti BusLine LK s.r.o. na provozování MHD v zóně Jablonec nad Nisou v 

přechodném období od 26.1.2019 do 31.1.2019, se zahájením plnění podmíněným 

pokynem ze strany DSOJ. 

3/2019 - Valná hromada svazku ukládá předsedovi svazku zaslat předsedovi 

představenstva DPMLJ dopis, ve kterém se vymezí proti jeho mediálním výstupům, 

vyzve ho, aby tímto způsobem nadále situaci nezkresloval, a současně mu sdělí, že 

DSOJ trvá na plnění závazku podle uzavřené Rámcové smlouvy o závazku veřejné 

služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009. 

4/2019 - Valná hromada svazku pověřuje předsedu svazku jednáním s hejtmanem 

Libereckého kraje ve věci výše příspěvku Libereckého kraje na provoz MHD za 

hranicemi města Jablonce nad Nisou. 

5/2019 - Valná hromada svazku schválila inventury za rok 2018. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


