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NÁVRH USN. ZM/N 3036
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
deklarovaný zájem statutárního města Liberec na koordinovaném 
zajištění městské hromadné dopravy na území statutárního města 
Jablonec nad Nisou (případně na území obcí sdružených do svazku 
Dopravní sdružení obcí Jablonecka) od 1. 2. 2023, prostřednictvím 
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále 
také DPMLJ) jako vnitřního dopravce;

B. u  k  l  á  d  á  
RNDr. Jiřímu Čeřovskému, primátorovi města:
1. předložit zastupitelstvu města analýzu možností zajištění 

městské hromadné dopravy na území statutárního města Jablonce 
nad Nisou (případně i ostatních obcí sdružených do svazku 
Dopravní sdružení obcí Jablonecka), po 31. 1. 2023, přičemž 
tato analýza bude porovnávat možnosti tohoto zajištění 
prostřednictvím:
a) vlastního dopravce - společnosti Jablonecká dopravní a.s. 
(pro SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o. );
b) externího dopravce na základě zadávacího řízení (pro 
SMJN zpracovává PRO CEDOP s.r.o.);
c) vnitřního dopravce - Dopravního podniku měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s. (zajišťuje DPMLJ)

2. projednat tyto možnosti zajištění městské hromadné dopravy 
s ostatními obcemi sdruženými do Dopravního sdružení 
obcí Jablonecka a zjistit preference obcí v této oblasti s cílem 
zachovat hospodárnou, koordinovanou a pro cestující veřejnost 
přívětivou veřejnou dopravu na území všech obcí sdružených 
do Dopravního sdružení obcí Jablonecka;

3. projednat se zástupci statutárního města Liberec a vyzvat Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. k předložení 
nabídky řešení zajištění městské hromadné dopravy na území 
statutárního města Jablonce nad Nisou (případně i ostatních 
obcí sdružených do svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka) po 
31. 1. 2023 ze strany DPMLJ tak, aby SMJN mohlo jednotlivé 
varianty dle bodu a) z hlediska výhodnosti porovnat a vyhodnotit a 
následně předložit zastupitelstva města k rozhodnutí.
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Zajištění městské hromadné dopravy na území SMJN a ostatních obcí DSOJ od 
1. 2. 2023

Důvodová zpráva

Na  jednání  zastupitelstva  města  Jablonec  nad  Nisou  dne  5.  11.  2020  vystoupil 
v diskuzi i primátor statutárního města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. a nabídl  
statutárnímu městu Jablonec nad Nisou (dále jen SMJN) možnost  spolupráce při 
zajištění  městské  hromadné  dopravy  od  1.  2.  2023  prostřednictvím  společného 
vnitřního dopravce - Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (dále 
jen DPMLJ).   

Nabídka  zajištění  dopravy  prostřednictvím  DPMLJ  by  podle  sdělení  primátora 
Liberce byla koordinovaná a výhodou pro Jablonec nad Nisou by bylo, že mu Liberec 
jako  majoritní  akcionář  nabídne  takové  postavení  v podniku,  že  město  bude  mít 
postavení ovládající osoby. 

V současné době probíhá zpracování analýzy možností zajištění městské hromadné 
dopravy na území Jablonce nad Nisou (resp. územní obcí sdružených do svazku 
Dopravního  sdružení  obcí  Jablonecka),  která  by  měla  vyhodnotit  efektivnost  a 
hospodárnost  zajištění  této  služby  prostřednictvím  vnitřního  dopravce  v podobě 
společnosti Jablonecká dopravní a.s., když tato analýza bude obsahovat porovnání 
ekonomických parametrů zajištění služby společností Jablonecká dopravní a.s. vers. 
externím dodavatelem. 

Pro statutární  město Jablonec nad Nisou je nabídka učiněná ze strany primátora 
města Liberce zajímavá jednak především z hlediska možné nižší ceny dopravního 
výkonu,  dále  pak  z hlediska  možnosti  koordinace  a  zefektivnění  veřejné  dopravy 
v širším území obou měst a jejich okolí. Zkušenosti z roku 2020, kdy v závislosti na 
dopadech  pandemie  COVID-19  značně  kolísaly  počty  cestujících,  dokazují,  že 
dodávka služeb ze strany vnitřního dopravce může nabízet i  možnosti  operativně 
upravovat požadavky pro zajištění dopravy. 

Možnost  spolupráce  se  statutárním  městem  Liberec  a  zajištění  služby 
prostřednictvím  vnitřního  dopravce  v podobě  DPMLJ  musí  být  ovšem  podložena 
vedle politické deklarace i jasným ekonomickým řešením, které bude hospodárné pro 
SMJN a zároveň bude reflektovat  i  tradiční  koordinaci  veřejné dopravy na území 
DSOJ.  Z tohoto  pohledu  může  zajistit  větší  stabilitu  dlouhodobého  (desetiletého) 
vztahu i nabídka Liberce na posílení role Jablonce nad Nisou při ovládání DPMLJ. 

Předpokladem je, že rozhodování zastupitelstva města o další strategii při zajištění 
veřejné  dopravy  od  1.  2.  2023  bude  podloženo  jasnou  analýzou  možností  a 
výhodnosti  zajištění  této  služby  prostřednictvím  od  základu  vybudované  vlastní 
společnosti Jablonecká dopravní a.s. ve srovnání s externím dopravcem. Vedle toho 
budou ve spolupráci s městem Liberec precizovány dokumenty týkající se možnosti 
zajištění  služby  prostřednictvím  DPMLJ  a  to  včetně  ekonomického  rozboru, 
cenotvorby  při  výpočtu  kompenzace  atd.  a  dále  pak  dokumenty,  týkající  se 
spolupráce obou měst coby akcionářů DPMLJ vč. definování garancí při  ovládání 
podniku.   


