
Z Á P I S    

z jednání valné hromady DSOJ, konané dne 30. ledna 2019  

v Jablonci nad Nisou 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (Jablonec, Janov, Lučany, Rychnov) 

Počet přítomných platných hlasů:  6.894 z celkového počtu 6.939 hlasů. 

Počet zastoupených obyvatel dle přítomných: 51.575 z celkového počtu 51.928  

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. Návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s BusLine 

LK s.r.o. na přechodné období od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 uzavírané přímým 

zadáním dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících, z důvodu vzniku mimořádných okolností 

3. Projednání možností ukončení spolupráce s DPMLJ - Odstoupení 

od Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě 

ze dne 2.12.2009 mezi DPMLJ a DSOJ 

4. Členské příspěvky v roce 2019 

5. Reakce na předžalobní výzvu ve věci přiměřeného zisku 

6. Různé 

 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Program byl schválen. 

 
1. Předseda přivítal přítomné a opětovně popsal vzniklou situaci v rámci zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou po dni 31.1.2019. Předseda 

konstatoval, že další spolupráce s DPMLJ při zajišťování dopravní obslužnosti 

na základě pořád platné a účinné Rámcové smlouvy o závazku veřejné služby 

v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 z důvodu nespolupráce DPMLJ 

v rámci jednání o uzavření Dohody č. 12 o konkretizaci závazku veřejné služby 

a podmínkách jeho plnění k Rámcové smlouvě na rok 2019 není dobře možná. 

V tomto smyslu se předseda vyjádřil, že vzniklá situace naplňuje znaky 

mimořádné situace dle § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 

přepravě cestujících, která byla způsobená DPMLJ a spočívá v okolnostech, které 

DSOJ neměl možnost ovlivnit, a tedy z důvodu povinnosti DSOJ k zajištění 

dopravní obslužnosti na území členských obcí, nacházejíc se v časové tísni, se 

rozhodlo využít postupu dle § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících, a na nezbytně potřebné období uzavřít smlouvu o 

veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním, jelikož bezprostředně 

hrozí přerušení přepravy cestujících z důvodů, které Dopravce vzhledem na 

zaužívanou smluvní praxi s DPMLJ nemohl předvídat a ani ji svým jednáním 

nebo opomenutím nezpůsobil. Na podkladě uvedeného DSOJ oslovilo 3 dopravní 

společnosti, které v daném regionu mají dopravní kapacitu zajišťovat dopravní 

obslužnost v rozsahu, jaký potřebuje mít zajištěný DSOJ. Konkrétně DSOJ 

oslovilo následovní dopravce: 



- ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ: 256 20 886, se sídlem Pod Hájem 97, 

267 01 Králův Dvůr 

- Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, IČ: 61325759, se sídlem Dělnická 946, 

441 01 Podbořany 

- Busline LK, s.r.o., IČ: 056 66 384, Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 

Semily 

Jedině společnost Busline LK, s.r.o. podala DSOJ nabídku, na základě které byly 

započaty jednání o uzavření smlouvy dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících, přímým zadáním na přechodné období od 

1.2.2019 po dobu nezbytně nutnou do doby uzavření smlouvy na základě 

nabídkového anebo otevřeného řízení, nejdéle však do 31.1.2021 

2. Předsedající dále předložil návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících s BusLine LK s.r.o. na přechodné období od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 

uzavírané přímým zadáním dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících, z důvodu vzniku mimořádných okolností, ke schválení. 

Předmětný návrh byl vypracovaný advokátní kanceláří AGM partners s.r.o. 

poskytující DSOJ a jeho členům komplexní právní poradenství při řešení vzniklé 

situace, a následně konzultovaný a připomínkovaný ze strany Busline LK, s.r.o.. 

Proběhla diskuze o některých aspektech návrhu smlouvy, zejména o nastavené 

výši očekávaných tržeb. Následně předseda poukázal na povinnosti uveřejnění 

informace o uzavření Smlouvy v profilu DSOJ jako zadavatele, jakožto i na 

splnění dalších veřejnoprávních požadavků aplikovatelných na postup přímého 

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

které DSOJ bude muset splnit (včetně vypracování písemné zprávy zadavatele a 

publikování oznámení o uzavření smlouvy ve Věstníku veřejných zakázek). 

Poté bylo navrženo usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících s BusLine LK s.r.o. na přechodné období od 1. 2. 2019 – 31. 1. 

2021 uzavírané přímým zadáním dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících, z důvodu vzniku mimořádných okolností 

v předloženém znění včetně příloh a pověřuje předsedu k zveřejnění 

informace o uzavření této smlouvy v profilu DSOJ jako zadavatele, včetně 

publikace oznámení o uzavření smlouvy ve Věstníku veřejných zakázek a 

vypracování písemné zprávy zadavatele, jakožto i k provedení všech dalších 

právních jednání v souvislosti s uzavřením smlouvy přímým zadáním dle 

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

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

3. Předseda přítomným za základě předchozích konzultací s právní kanceláří 

vysvětlil, proč je pro DSOJ nepřijatelná Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy ve 

znění, předloženém DPMLJ. Dále uvedl, že s ohledem na fakt, že DPMLJ 

fakticky ukončil plnění podle Rámcové smlouvy a od 26.1.2019 zcela přestal 

poskytovat službu, ke které byl smlouvou zavázán, nemá v tuto chvíli už žádná 

dohoda pro DSOJ smysl a přichází v úvahu pouze jednostranné odstoupení od 

Rámcové smlouvy. Podle právní kanceláře AGM partners s.r.o. byly k tomuto 

kroku dány zákonné důvody, jelikož porušení povinností DPMLJ možno označit 

za podstatné, a ve vzniklé situaci trvání DSOJ na plnění Rámcové smlouvy ze 

strany DPMLJ, a to zejména s poukazem na povinnost DSOJ zajistit dopravní 

obslužnost na území členských obcí DSOJ dle zákona č. 194/2010 Sb., o 

veřejných službách v přepravě cestujících, nemá žádný smysl, jelikož DPMLJ se 



staví do pozice, že plnění svých povinností dále odmítá. Členové vznesli dotaz 

k možnosti uplatnění případně vzniklé škody. K tomu předseda uvedl, že 

eventuelní vyčíslitelnou škodu lze uplatnit později. Navrhl usnesení: 

Valná hromada schvaluje jednostranné odstoupení od Rámcové smlouvy 

o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 mezi 

DPMLJ a DSOJ v předloženém znění a pověřuje předsedu zasláním tohoto 

odstoupení DPMLJ. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

4. Přítomní diskutovali o výši členských příspěvků podle výpočtů, které předložil 

tajemník. Po vyjasnění způsobu účtování kompenzace slev jízdného pro děti, 

mládež a seniory byla tabulka upravena a příspěvek vypočten na nejpesimističtější 

variantu, tedy příspěvek LK v loňské výši a tržby v nejnižší očekávané výši (pod 

tuto výši nese riziko tržeb dopravce). Z toho bylo navrženo usnesení:  

Valná hromada schvaluje členský příspěvek pro členy DSOJ ve výši 1345 Kč 

na obyvatele a rok vyjma Nové Vsi, které je zachován příspěvek 730,- Kč na 

obyvatele a rok. Všem obcím kromě Jablonce nad Nisou bude z výsledného 

příspěvku odečtena očekávaná platba Libereckému kraji ve výši 90,- Kč na 

obyvatele a rok. Statutární město Jablonec nad Nisou navíc uhradí 

kompenzaci jízdného zdarma pro seniory nad 70 let ve výši 700.000,- Kč. 

Valná hromada ukládá tajemníkovi zaslat obcím rozpis členského příspěvku 

s výzvou k jeho placení v potřebných termínech podle smlouvy s dopravcem. 

Hlasování Pro 6.894, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. 

 

5. Přítomní diskutovali o obdržené předžalobní výzvě DPMLJ k uhrazení části 

přiměřeného zisku za rok 2015. Předseda obdrženou fakturu na tzv. „spornou“ 

část PZi podle předchozí dohody se zástupci DPMLJ a statutárního města Liberce 

vrátil. DPMLJ přesto na uhrazení této faktury dále trvá a zaslal předžalobní 

výzvu. Přítomní jsou toho názoru, že v dané situaci je nutno na předžalobní výzvu 

formálně zareagovat odkazem na předchozí dohodu a vrácenou fakturu. Předseda 

přislíbil, že zajistí neprodleně reakci na předžalobní výzvu, aby DSOJ nemohlo 

být viněno z nečinnosti. 

6. V bodě různé nejprve ředitel Jablonecké dopravní Ing. Wejnar podrobně seznámil 

přítomné se všemi problémy provozování MHD v nastalé mimořádné situaci, tedy 

s problémy s nemožností využití papírových jízdenek DPMLJ a časovou 

prodlevou s tiskem nových jízdenek, s problémem ve věci požadavku DPMLJ 

vrátit pronajaté autobusy, zakoupené z dotace EU pro provoz v Jablonci, 

s nutností doplnit odbavovací zařízení do náhradních autobusů a řadou dalších 

problémů, způsobených faktem, že DPMLJ do poslední chvíle jednal, jako by měl 

vůli k dohodě, takže nebylo možno včas učinit některé nutné kroky k plynulému 

přechodu na nového dopravce.  

Primátor Jablonce požádal ředitele Jablonecké dopravní, aby připravil návrh, které 

z nyní vypnutých jízdenkových automatů jsou potřebné a bylo by vhodné jednat 

s DPMLJ o jejich odkoupení. 

Ing. Wejnar také připomněl přenosné jízdenky, poskytnuté radnicím a nutnost 

jejich smluvního řešení s novým dopravcem. Stejný problém se týká volných km 

pro školky nebo prorodinných jízdenek v Jablonci (Jablonec doplácí ztrátu na 

základě faktury). Je také nutné dořešit kvartální jízdenky pro Českou poštu (ČP by 

měla požádat DPMLJ o vrácení nevyužitého jízdného). 



Na závěr ing. Wejnar připomněl, že veškeré informace k MHD se nyní nacházejí 

na www.jabloneckadopravni.cz. Na stránkách DPMLJ již byly všechny informace 

tohoto druhu odstraněny. 

Tajemník s ohledem na nedávnou volbu nových orgánů DSOJ připomněl, že 

tajemník a účetní dostávají odměnu za práci. Výše odměny je zahrnuta v návrhu 

rozpočtu. Přítomní vzali tento fakt na vědomí. 

Účetní připomněla, že většina obcí dosud nezaplatila svůj podíl na úhradě 

„nesporné“ části PZi za rok 2015, když v prosinci loňského roku zaplatilo celou 

výši této částky statutární město Jablonec, kterému je nutno část, příslušející 

ostatním členům DSOJ, vrátit. Členové požádali o uvedení rozpisu těchto částek 

do tohoto zápisu - viz následující výpis usnesení: 

Valná hromada svazku schvaluje mimořádný příspěvek na úhradu přiměřeného 

zisku dopravce za rok 2015 ve výši Bedřichov – 27.754,82 Kč, Jablonec n/N – 

3.860.869,53 Kč, Janov n/N – 119.259,01 Kč, Lučany n/N - 156.120,89 Kč, Nová 

Ves n/N – 70.167,67 Kč, Pulečný – 36.514,94 Kč, Rychnov u Jabl. n/N – 

236.523,14 Kč. Splatnost příspěvku je do 15.2.2019. 

Účetní ještě připomněla povinnost vyvěšení návrhu rozpočtu na úředních deskách 

členských obcí před jeho projednáním. 

Poté předseda ukončil jednání valné hromady. 

 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  
 

Zapsal: Ing. František Chlouba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jabloneckadopravni.cz/


U S N E S E N Í 

valné hromady dobrovolného svazku obcí Dopravní sdružení obcí Jablonecka 

ze dne 30. ledna 2019 

 

6/2019 - Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících s BusLine LK s.r.o. na přechodné období od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 

uzavírané přímým zadáním dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 

přepravě cestujících, z důvodu vzniku mimořádných okolností v předloženém znění 

včetně příloh a pověřuje předsedu k zveřejnění informace o uzavření této smlouvy v 

profilu DSOJ jako zadavatele, včetně publikace oznámení o uzavření smlouvy ve 

Věstníku veřejných zakázek a vypracování písemné zprávy zadavatele, jakožto i k 

provedení všech dalších právních jednání v souvislosti s uzavřením smlouvy přímým 

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

7/2019 - Valná hromada schvaluje jednostranné odstoupení od Rámcové smlouvy 

o závazku veřejné služby v městské hromadné dopravě ze dne 2.12.2009 mezi 

DPMLJ a DSOJ v předloženém znění a pověřuje předsedu zasláním tohoto 

odstoupení DPMLJ. 

8/2019 - Valná hromada schvaluje členský příspěvek pro členy DSOJ ve výši 1345 

Kč na obyvatele a rok vyjma Nové Vsi, které je zachován příspěvek 730,- Kč na 

obyvatele a rok. Všem obcím kromě Jablonce nad Nisou bude z výsledného 

příspěvku odečtena očekávaná platba Libereckému kraji ve výši 90,- Kč na 

obyvatele a rok. Statutární město Jablonec nad Nisou navíc uhradí kompenzaci 

jízdného zdarma pro seniory nad 70 let ve výši 700.000,- Kč. Valná hromada ukládá 

tajemníkovi zaslat obcím rozpis členského příspěvku s výzvou k jeho placení 

v potřebných termínech podle smlouvy s dopravcem. 

 

Bc. Tomáš Levinský 

                          předseda DSOJ  


