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NÁVRH USN. ZM/N 3141
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. p  r  o  j  e  d  n  a  l  o  
předložený materiál k alternativám zajištění dopravní obslužnosti 
Jablonecka od 1. 2. 2023

B. r  o  z  h  o  d  l  o  
1. Varianta I.

zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 
2023 prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních 
služeb ve veřejné linkové dopravě externím dopravcem

2. Varianta II.
zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 
2023 prostřednictvím vlastního dopravce - spol. Jablonecká 
dopravní a.s., IČO: 06873031, sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 
01 Jablonec nad Nisou

3. Varianta III. 
zajistit dopravní obslužnost Jablonecka od 1. 2. 
2023 prostřednictvím vnitřního dopravce – spol. Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., IČO: 47311975, 
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, 
náměstka primátora, učinit veškeré potřebné kroky k naplnění písm. 
B) tohoto usnesení a o těchto krocích pravidelně informovat 
zastupitelstvo města  

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



                      Důvodová zpráva                        

Zastupitelstvo  města  na  svém zasedání  19.  11.  2020  uložilo  primátorovi 
města následující úkoly:

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), ve variantách se srovnatelnými technickými a kvalitativními 
parametry, po 31. 1. 2023, přičemž tato analýza bude porovnávat časové 
a finanční možnosti tohoto zajištění prostřednictvím:

a) vlastního dopravce – společnosti Jablonecká dopravní a.s. (pro 
    SMJN   zpracovává PRO CEDOP s.r.o. – předložit nejpozději do 
    31. 3. 2021);
b) externího dopravce na základě zadávacího řízení (pro SMJN
   zpracovává PRO CEDOP s.r.o. - předložit nejpozději do 31. 3. 2021);

     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.

Na  následujících  jednáních  zastupitelstva  konaných  dne  17.  12.  2020, 
21. 1. 2021 a 18. 2. 2021 byli zastupitelé informováni o plnění jednotlivých 
usnesení.  Na  základě  doporučení  pracovní  skupiny  „Doprava  2023“  a 
následném  projednání  na  jednání  zastupitelstva  města  byla  základní 
usnesení zastupitelstva ze dne 19. 11. 2020 doplněna o další úkoly, které 
byly následně průběžně plněny.

Na  základě  jednání  předsedů  politických  klubů  byla  zřízena  pracovní 
skupina „Doprava 2023“. Jednání pracovní skupiny proběhla 21. 12. 2020, 
11. 1. 2021, 18. 1. 2021, 8. 2. 2021 a 8. 3. 2021.
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Na  téma  zajištění  dopravní  obslužnosti  Jablonecka  se  uskutečnilo 
22. 12. 2020 jednání mezi primátory obou statutárních měst. Další jednání 
se uskutečnilo 26. 1. 2021 i za účasti hejtmana Libereckého kraje.   

Přehled plnění jednotlivých úkolů uložených zastupitelstvem 19. 11. 2020:

Ad 1) Společnosti PRO CEDOP s.r.o. byla zadána veřejné zakázka malého 
rozsahu na „Zpracování dopravně-ekonomické analýzy – Strategie MHD JNN 
pro období 2023–2033“ společnosti PRO CEDOP s.r.o. 

Zpracovaná studie dle zadání bude obsahovat tyto části:

1) Zhodnocení obsluhy JNN MHD,
2) Kritické  zhodnocení  potřeb  dopravní  obslužnosti  JNN  a  tomu 

odpovídající návrh optimalizace provozního konceptu,
3) Návrh struktury vozového parku,
4) Lidské zdroje,
5) Vlastnictví označníků,
6) Možnosti a rizika zajištění financování,
7) Finanční  a  organizační  srovnání  vnitřního  dopravce  se  zajištěním 

dopravních služeb dopravcem v ZVS.

Termín dodání  základní  části:  4.  12.  2020 verze pro členy zastupitelstva, 
prezentace následně na semináři pro zastupitele.

Na semináři pro zastupitele, který se uskutečnil 8. 12. 2020 byla ze strany 
zástupců  zpracovatele  prezentována  pracovní  verze  Strategie.  Na  základě 
požadavků zaznamenaných na semináři byl následně dokument dopracován. 
Další  část  podnětů  se  zástupcům  společnosti  PRO  CEDOP  odeslala  po 
jednání zastupitelstva 17. 12. 2020.

Základní  okruhy  podnětů  zastupitelů  k dopracování  Strategie 
z uskutečněného semináře:

1) Zpracování vlivu exhalací a hlučnosti dle jednotlivých trakcí,
2) Doplnění porovnání analýzy o vozidla na hybridní pohon,
3) Doplnění  nasazení  vozidel  s elektrickou  trakcí  do  podmínek 

Jablonecka, 
4) Rozpracování  dotačních  možností  na  pořízení  vozidel  a  patřičné 

infrastruktury dle jednotlivých trakcí.

Kompletně  doplněná  Strategie  byla  zastupitelům  předložena  na  jednání 
18. 2. 2021.

Společnosti  PRO  CEDOP,  DPMLJ  a  JD  bylo  na  základě  usnesení 
zastupitelstva města ze dne 21. 1. 2021 uloženo zpracovat výchozí finanční 
model  pro  kalendářní  rok  2023  (pohon  autobusů  nafta  a  CNG).  Zadání 
splnily všechny tři oslovené společnosti.
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Následně na jednání zastupitelstva 18. 2. 2021 bylo rozhodnuto o doplnění 
předložených  výchozích  finančních  modelů  o  upravený  parametr  stáří 
vozového parku (pohon nafta a CNG). Tento požadavek splnil DPMLJ a JD.

Ad 2) O stavu přípravy zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 
jsou pravidelně informováni členové Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Jednání  valných  hromad  se  uskutečnilo  30.  11.  2020,  7.  12.  2020, 
18.  1.  2021 a  1.  3.  2021.  Další  dílčí  jednání  probíhají  pravidelně  každé 
pondělní  odpoledne po jednání  obcí  s rozšířenou působností.  V souladu s 
uzavřeným Memorandem jednotlivé strany deklarují zájem na pokračování 
spolupráce  při  zajištění  dopravní  obslužnosti  svého  území  veřejnou 
dopravou, při zachování stávajícího územního rozsahu zajišťování dopravní 
obslužnosti.  Obce  souhlasí  s postupem  SMJNN  při  výběru  dopravce  na 
období od 1. 2. 2023. 

Ad 3) Liberecký primátor Ing. Zámečník byl o daném záměru informován 
18. 11. 2020.

Právními  zástupci  SMJNN  a  DPMLJ  bylo  vypracováno  právní  stanovisko 
„Analýza  možností  zajištění  dopravní  obslužnosti  Jablonecka  společností 
DPMLJ,  a.s.  v režimu  vnitřního  provozovatele“.  Následně  byl  předseda 
představenstva  DPMLJ  požádán  o  zajištění  zpracování  analýzy  pro 
alternativu vnitřního dopravce (22. 12. 2020). DPMLJ 29. 12. 2020 zaslal 
žádost  o  upřesnění  podkladů  ke  zpracování  analýzy,  4.  1.  2021 odeslalo 
SMJNN  odpovědi  na  zaslané  dotazy  s požadavkem  o  sdělení  náhradního 
termínu, kdy bude analýza ze strany DPMLJ předložena. Daný dokument 
SMJNN od DPMLJ neobdrželo.
 
V lednu  2021  byl  DPMLJ  osloven  s žádostí  o  zpracování  výchozího 
finančního  modelu  a  následně  v únoru  2021  o  dopracování  daného 
dokumentu  dle  zadání  schváleného  zastupitelstvem 18.  2.  2021.  Výchozí 
finanční modely byly předloženy.   

     

Shrnutí: Všechny  tři  prověřované  alternativy  zajištění  městské  hromadné 
dopravy  (externím  dopravcem,  vnitřním  dopravcem  prostřednictvím 
společnosti  DPMLJ,  a.s.  a  vlastním  dopravcem,  společností  Jablonecká 
dopravní a.s.) se dají realizovat v časovém termínu 22 měsíců, přičemž každá 
z těchto  alternativ  má  svůj  specifický  procesní  postup,  ať  již  ve  vztahu 
ke schvalovacím  procesům  v orgánech  obcí,  stanoveným  lhůtám  či 
jednáními s třetími subjekty.
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Přílohy:

1) Usnesení zastupitelstva města 

P1.1 9. Zasedání zastupitelstva 19. 11. 2020 – usnesení ZM/166/2020
P1.2 10. Zasedání zastupitelstva 17. 12. 2020 – usnesení ZM/180/2020
P1.3 1. Zasedání zastupitelstva 21. 1. 2021 – usnesení ZM/4/2021
P1.4 2. Zasedání zastupitelstva 18. 2. 2021 – usnesení ZM/17/2021 

2) DSOJ Memorandum a jednání valné hromady DSOJ

P2.1  Memorandum  o  pokračování  spolupráce  při  zajištění  dopravní 
obslužnosti
P2.2 Jednání valné hromady DSOJ 30. 11. 2020
P2.3 Jednání valné hromady DSOJ 7. 12. 2020
P2.4 Jednání valné hromady DSOJ 18. 1. 2021
P2.5 Jednání valné hromady DSOJ 1. 3. 2021 
 

3) Záznamy z jednání pracovní skupiny „Doprava 2023“

P3.1 Záznam z jednání 21. 12. 2020
P3.2 Záznam z jednání 11. 1. 2021
P3.3 Záznam z jednání 18. 1. 2021
P3.4 Záznam z jednání 8. 2. 2021  
P3.5 SWOT analýzy

4) Podklady PRO CEDOP s.r.o. 

P4.1 Pozvánka na seminář 8. 12. 2020 „Zajištění MHD od 1. 2. 2023“
P4.2 Pracovní verze Strategie PRO CEDOP 6. 12. 2020
P4.3 Stanovisko JD k návrhu optimalizace provozního konceptu
P4.4 Doplnění Strategie dle požadavků ze semináře
P4.5 Záznam z jednání – seminář pro zastupitele 8. 12. 2020
P4.6 Doplněná pracovní verze Strategie PRO CEDOP 10. 12. 2020
P4.7 Požadavky na doplnění Strategie po jednání zastupitelstva 18. 12. 2020
P4.8 Informace PRO CEDOP k termínu odevzdání doplněné Strategie 
P4.9 Informace PRO CEDOP termín odevzdání Strategie 11. 1. 2021
P4.10 Doplněná Strategie PRO CEDOP 11. 1. 2021
P4.11 JD stav rozpracovanosti Strategie
P4.12 Žádost o zaslání dokončené Strategie do 31. 1. 2021
P4.13 Potvrzení PRO CEDOP dodání Strategie 31. 1. 2021
P4.14 Podklady pro zpracování výchozího finančního modelu 15. 1. 2021
P4.15 Konečné podklady pro zpracování výchozího fin. modelu 22. 1.2021 
P4.16 Strategie PRO CEDOP se zapracovanými připomínkami 1. 2. 2021
P4.17 JD Vyhodnocení splnění zadání Strategie PRO CEDOP
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P4.18 Zpracovaný výchozí finanční model
P4.19 Podklady k dopracování výchozího finanční modelu 11. 2. 2021
P4.20 Reakce PRO CEDOP na zpřesnění výchozího finančního modelu
P4.21 Konečné podklady k dopracování výchozího fin. modelu 19. 2. 2021
P4.22 Zdůvodnění opravy výchozího finančního modelu 27. 2. 2021
P4.23 Opravený výchozí finanční model 27. 2. 2021  

5) Podklady DPMLJ, a.s.

P5.1 Informace o návrhu usnesení zastupitelstva 18. 11. 2020
P5.2 Právní stanovisko SMJNN – DPMLJ jako vnitřní provozovatel
P5.3 Dopis  SMJNN – dotaz,  kdy bude zpracována problematika vnitřního 
provozovatele ze strany DPMLJ 9. 12. 2020
P5.4 Doplněná pracovní verze Strategie PRO CEDOP 10. 12. 2020
P5.5 Výzva k předložení Strategie DPMLJ 22. 12. 2020
P5.6 Reakce DPMLJ na výzvu k předložení Strategie 29. 12. 2020
P5.7 Odpovědi SMJNN na dotazy DPMLJ k předložení Strategie 4. 1. 2021
P5.8 Žádost  SMJNN o předložení  právní  analýzy DPMLJ vnitřní  dopravce 
4. 1. 2021
P5.9 Právní analýza DPMLJ vnitřní dopravce 4. 1. 2021
P5.10 Doplněná Strategie PRO CEDOP ze dne 11. 1. 2021
P5.11 Podklady pro zpracování výchozího finančního modelu 15. 1. 2021
P5.12 Konečné podklady pro zpracování výchozího fin. modelu 22. 1.2021
P5.13 Zpracovaný výchozí finanční model
P5.14 Podklady k dopracování výchozího finanční modelu 11. 2. 2021
P5.15 Konečné podklady k dopracování výchozího fin. modelu 19. 2. 2021
P5.16 Doplněný výchozí finanční model

6)  Podklady JD a.s.

P6.1 Podklady pro zpracování výchozího finančního modelu 15. 1. 2021
P6.2 Konečné podklady pro zpracování výchozího fin. modelu 22. 1.2021
P6.3 Zpracovaný výchozí finanční model
P6.4 Podklady k dopracování výchozího finanční modelu 11. 2. 2021
P6.5 Konečné podklady k dopracování výchozího fin. modelu 19. 2. 2021
P6.6 Doplněný výchozí finanční model  
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Záznam z jednání ze dne 21. 12. 2020  
(první pracovní setkání pracovní skupiny „Doprava 2023“)

Přítomni:
Čeřovský, Kouřil, Roubíček, Janoušek, Macek, Matek, Šída, Švarc, Zeman, Levinský, Wejnar.
On-line:
Mánek, Vobořil.

Program:
1) Doplnění požadavků na dopracování dopravně-ekonomické analýzy Strategie MHD 
Jablonec nad Nisou pro období 2023-2033
2) Stanovení časového harmonogramu k rozhodnutí zastupitelstva o výběru způsobu 
zajištění MHD od 1.2.2023
3) Stanovení základních kritérií výběru dopravce od 1.2.2023 včetně veškerých rizik

Primátor Čeřovský na úvod přivítal přítomné a popsal strukturu jednání. Pracovní skupina se 
bude scházet dle potřeb, aby bylo možné v průběhu jarních měsíců následně na 
zastupitelstvu rozhodnout jakým způsobem bude MHD zajišťována od 1. 2. 2023.

K jednotlivým bodům programu:

1) Doplnění požadavků na dopracování dopravně-ekonomické analýzy Strategie MHD 
Jablonec nad Nisou pro období 2023-2033

K bodu proběhla diskuze.
Pan Macek upozorňuje, že je třeba v analýze pracovat s novinkou ohledně § 6 odst. 4 ZZVZ 
účinného od 1. 1. 2021, která je klíčová při zadávání veřejné zakázky na MHD (bude 
doplněno do zadání).
Pan Matek doporučuje pro další pokračování rozpracovat pouze některé varianty, PRO 
CEDOP využít jen pro varianty externí dopravce a DPMLJ. JD dopracuje samostatně variantu 
vnitřního dopravce.
Pan Zeman navrhuje, aby každý zpracoval SWOT analýzu (jednoduchou na jednu A4, ke 
každé variantě), aby na dalším jednání pracovní skupiny došlo k protnutí. Každá varianta má 
své plusy a mínusy.
Pan Matek připomíná, že shrnutí varianty vnitřního dopravce je časově náročnější, proto 
navrhuje řešit hlavně vlastního dopravce, aby došlo k rozpracování i jiných trakcí u vnitřního 
dopravce.
Pan Šída doplňuje, že je třeba mít zpracovanou strukturu fungování vnitřního dopravce, u 
varianty DPMLJ zapracovanou i problematiku tramvaje (p. Wejnar na další jednání předloží 
strukturu pracovních pozic JD a počty zaměstnanců, jak bylo zpracována v předchozích 
analýzách JD).
Pan Levinský doplňuje, že tyto dokumenty společně DSOJ a JD připravovalo a projednávalo.
Pan Matek považuje za velmi důležitou nezávislost SMJNN, aby nebylo v područí žádné 
společnosti.

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



Pan Macek upozorňuje, že strategie nemůže být postavena pouze na cenu dopravního 
výkonu.
Pan Zeman doplňuje, že je třeba v první fázi potvrdit nebo vyloučit variantu externího 
dopravce.
Pan Matek zmiňuje připomínku, kdy primátor Zámečník přislíbil SMJNN kontrolní podíl 
v DPMLJ, dle definice se jedná o 1/3, jak to bude řešeno, kolik to bude SMJNN stát?
Pan Čeřovský potvrdil, že byla zaslána SML žádost, aby bylo přesně vydefinováno, za jakých 
podmínek bude DPMLJ pro SMJNN vnitřní dopravce. Toto musí být nezpochybnitelné a za 
jakých podmínek je to možné.
Pan Matek se dotazuje, jak jsou vysoké subvence pro DPMLJ.
Pan Levinský odpovídá, že tyto údaje jsou součástí Výroční zprávy.

Závěr z     diskuze  :
Kromě požadavků ze semináře, které jsou zpracovány v záznamu z jednání ze dne 8. 12. 2020 
(seminář pro zastupitele), bude analýza doplněna o vliv novely ZZVZ platné od 1. 1. 2021         
(§ 6 odst. 4 ZZVZ). Pan Macek zašle panu Wejnarovi přesné znění emailem. 
Zpracovatelé budou požádáni (PRO CEDOP a DPMLJ), aby takto doplněné analýzy byly 
zaslány do 8. 1. 2021.

2) Stanovení časového harmonogramu k     rozhodnutí zastupitelstva o výběru způsobu   
zajištění MHD od 1.2.2023

Primátor Čeřovský doporučuje stanovit pevný den a hodinu. V rámci diskuze se táže, zda 
bude vyhovovat členům pracovní skupiny zahájení pracovních jednání v 16:00 hod. 
K doporučenému času nejsou připomínky. 
Pan Matek se dotazuje, jaká bude frekvence setkávání. 
Primátor Čeřovský navrhuje, aby bylo pravidelné jednání 10 dnů před konáním zastupitelstva 
jako základ a dále nepravidelné schůzky v závislosti na předkládaných materiálech, které 
budou k dispozici.
Musí se jasně stanovit, v jakém měsíci je nutné definitivně rozhodnout. K vlastní realizaci je 
nutné mít ze zkušeností časovou rezervu alespoň 20–22 měsíců. Variantně je možné proces 
rozložit do 2 kroků. Březnové zastupitelstvo může rozhodnout, že už jedna z variant nebude 
sledována.

3) Stanovení základních kritérií výběru dopravce od 1.2.2023 včetně veškerých rizik

Pan Wejnar doporučil 4 základní kritéria.
1) Dopravce – např. jaká výše ceny dopravního výkonu je pro objednatele ještě 

akceptovatelná a z toho pramenící výše kompenzace u externího dopravce x vlastní 
společnosti (např. vliv stáří vozového parku).

2) Pohon – např. základní stav od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2024, možnost čerpání dotací na 
různé trakce.
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3) Rozsah dopravy – např. stávají rozsah dle JŘ 1 415 tis. km/rok. Další optimalizace          
od 1. 2. 2023? Jaký bude rozsah pro SMJNN a DSOJ? U obcí DSOJ jasně nastavené 
parametry.  

4) Součinnost s DSOJ – např. požadavky na rozsah dopravy, výše příspěvku obcí DSOJ, 
výše příspěvku od LK.

 
Primátor Čeřovský potvrdil, že doprava se řeší včetně dopravy pro obce DSOJ, což je základ 
celého systému.
Pan Levinský připomněl, že v rámci kraje je pro obce objednatel dopravy LK za příspěvek 90 
Kč/obyvatel/rok.  DSOJ,  které vzniklo v roce 1995 je dáváno v rámci  ČR za příklad.  Řešení 
páteřních  linek,  provázanost  obcí.  Doporučuje  materiál  výběru  dopravce  vnitřní  x  vnější 
doplnit o údaje kolik stojí právní zastoupení při výběru externího dopravce.
Primátor  Čeřovský  doplňuje,  že  problematika  výběru  dopravce  od  1.  2.  2023  bude 
projednávána i na jednáních DSOJ, bude zajištěna řádná informovanost obcí. 
Pan Matek se dotazuje, zda navržená základní kritéria je možno doplnit i o další.
Primátor Čeřovský potvrzuje, že počet kritérií není stanoven, první jednání pracovní skupiny 
je bráno jako startovací. Každý může mít jiné priority. Na příštím zasedání bude projednáno.
Pan  Šída  potvrzuje,  že  náklady  na  právní  služby  jsou  vysoké  a  dotazuje  se,  když  bude 
rozhodnuto  o  vlastním  dopravci  a  budou  se  soutěžit  autobusy,  zda  za  právní  služby  se 
nezaplatí podobně vysoká částka.
Pan Roubíček doplňuje, že soutěžit „železo“ je snazší než soutěžit dlouhodobý smluvní vztah.
Pan Wejnar potvrzuje zkušenost pana Roubíčka.
Pan Macek připomněl, že ho doslova šokovalo, že PRO CEDOP uvažoval pouze o dieselu.
Pan  Macek  vznesl  dotaz  na  pana  Wejnara  ke  zkušenostem  využití  předběžných  tržních 
konzultací.
Pan  Wejnar  odpověděl,  že  JD  využila  ve  třech  případech  (VŘ  externí  dopravce,  nákup 
autobusů  a  výběr  dodavatele  odbavovacích  zařízení).  Na  základě  předběžných  tržních 
konzultací se upravila zadávací dokumentace na základě připomínek oslovených dodavatelů. 
Po konzultaci  s právníky se  díky předběžným tržním konzultacím výrazně eliminuje riziko 
zrušení soutěží.
Primátor doplnil, že dieselový pohon je jen jednou z možných variant.
Pan Matek se dotazoval na předložený nový dopravní koncept předložený PRO CEDOP. Pan 
Wejnar  v krátkosti  popsal  navržené  změny.  Je  třeba  si  stanovit  priority  např.  kratší  
docházková  vzdálenost  na  zastávky  =  snížení  počtu  parkovacích  míst.  V konceptu  jsou 
samozřejmě navržené některé trasy,  které bude zajímavé sledovat  a v případě akceptace 
připravit patřičná dopravně-technická opatření. 
K navrženým  změnám  linkového  vedení  JD  zpracovala  pro  pana  primátora  základní 
stanovisko, které bude přílohou zápisu.

Jelikož již nebylo žádných dotazů a připomínek, pan primátor Čeřovský poděkoval všem za 
účast a ukončil první jednání pracovní skupiny Doprava 2023.

Příští jednání se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021 od 16:00 hod. v zasedací místnosti č. 202. 
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Příloha:
Stanovisko k návrhu změn linkového vedení PRO CEDOP,

Základní organizační struktura JD,

Email p. Macek.
Dále zpracovatele upozorňujeme na změnu ZZVZ účinnou od 1. 1. 2021 (§ 6 odst. 4). Vliv této 
úpravy ZZVZ požadujeme zohlednit ve zpracovávaném dokumentu. 

4)Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při
vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru
dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a
smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve
smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně
odůvodnit. 

Z toho vyplývá, že environmentální kritéria se v praxi stávají
plně relevantními pro výběr plnění zakázky.

Zapsal:  
Luboš Wejnar
05. 01. 2021
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Záznam z jednání ze dne 11. 1. 2021  
(druhé pracovní setkání pracovní skupiny „Doprava 2023“)

Přítomni:
Čeřovský, Kouřil, Roubíček, Janoušek, Matek, Švarc, Zeman, Kučera, Wejnar.
On-line:
Macek, Mánek, Šída, Vobořil, Levinský.
Omluveni:
Žur.

Program jednání: 
1. Analýza PRO CEDOP
2. Analýza DPMLJ 
3. Právní stanovisko DPMLJ k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících pro oblast 

Jablonecka
4. SWOT analýza jednotlivých variant (priority)
5. Stanovení dalšího postupu
6. Informace ke změnám v MHD od 1. 2. 2021  
7. Různé

Primátor Čeřovský na úvod přivítal přítomné a popsal strukturu jednání. 

K jednotlivým bodům programu:

1) Analýza PRO CEDOP

Na základě výstupů z jednání byla zástupcům společnosti PRO CEDOP zaslána upřesňující 
doplňující kritéria k zapracování analýzy s termínem dodání dalšího stupně dokumentu       
k 8. 1. 2021. Jednatel společnosti PRO CEDOP 5. 1. 2021 informoval vedení SMJNN, že 
vzhledem k rozsahu doplnění Strategie nebude schopen PRO CEDOP zaslat další verzi 
k projednání 8. 1. 2021. Dokument byl zaslán 11. 1. 2021 v průběhu zasedání pracovní 
skupiny „Doprava 2023“. Bylo odsouhlaseno, že analýzu projedná pracovní skupina v pondělí 
18.  1.  2021.  

2) Analýza DPMLJ  

Strategie byla také zaslána vedení DPMLJ se žádostí o zpracování vlastní analýzy 
s předložením do 8. 1. 2021. Vedení DPMLJ 29. 12. 2020 informovalo, že v daném termínu 
není dopravní podnik připraven analýzu předložit a zároveň požádal o zodpovězení 
doplňujících otázek. 4. 1. 2021 byly odpovědi na dotazy DPMLJ zaslány spolu s žádostí o 
sdělení termínu, kdy bude analýza SMJNN dodána. K 11. 1. 2021 nepřišla žádná odpověď. 
Primátor Čeřovský přislíbil s vedením DPMLJ projednat na jednání VH, která se koná            
13. 1. 2021.
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3)  Právní   stanovisko DPMLJ k     poskytování veřejných služeb v     přepravě cestujících pro oblast   
Jablonecka

Primátor Čeřovský informoval, že vedení SMJNN má k dispozici právní stanovisko, za jakých 
podmínek může být DPMLJ pro SMJNN vnitřní dopravce. Stanovisko zpracované AGM 
partners je ve shodě s právním stanoviskem zaslaným DPMLJ. 
Pan Kučera členy pracovní skupiny seznámil s právním stanoviskem AK AGM partners s.r.o. 
ze dne 23.11.2020, za jakých podmínek se stává DPMLJ vnitřním provozovatelem pro 
SMJNN, event. další podvarianta uzavření smlouvy v režimu § 11 zákona o zadávání 
veřejných zakázek v rámci „vertikální spolupráce“, což je obdobný institut jako „in-house“ 
veřejná zakázka v původním zk. o veřejných zakázkách.
V podstatě u obou dvou subvariant možného zasmluvnění „napřímo“ s DPMLJ a.s. jako 
dopravcem, je nutné upravit poměry ve společnosti, a to způsobem popsaným v přiloženém 
stanovisku AK AGM partners s.r.o., zejména uzavřením akcionářské smlouvy s posílením 
členů SMJ v dozorčí radě, úprava jednohlasného rozhodování obou akcionářů ve věcech 
dopravní obslužnosti (pojistka proti přehlasování většinovým kvalifikovaným akcionářem)     
a další. Rozdílnost obou subvariant dopravce DPMLJ a.s. je dána také koordinací smluvních 
stran, zatímco v případě vnitřního dopravce by byla smlouva uzavírána samostatně mezi 
DPMLJ a.s. a SMJ, tak v případě varianty „in- house“ se jedná o společný postup na jedné 
straně SMJ i SML a DPMLJ a.s. na straně druhé.
Primátor Čeřovský poděkoval za okomentování stanovisek a upozornil, že klíčové bude, za 
kým půjde riziko tržeb.
Pan Kučera doplnil, že je možný i hybrid, kdy riziko tržeb je rozděleno mezi dopravce              
a objednatele.
Primátor Čeřovský dává k diskuzi, s jakou variantou má SMJNN jednat s DPMLJ.
Pan Macek poděkoval panu Kučerovi za nastínění variant. Je jednoznačně pro první variantu, 
akcionářská dohoda je jasná volba, tržby za dopravcem (netto). Naopak velmi nereální vidí 
jednu zakázku pro JN a LB.
Pan Matek upozorňuje, že členové obdrželi pouze právní shrnutí, nebyla zaslána celá 
analýza.
Primátor Čeřovský prověří zaslání.
Pan Matek se dotazuje, jaký bude mít SMJNN v DPMLJ kontrolní podíl, aby byl parter 
s rozhodovacím vlivem.
Pan Kučera objasňuje, jakým způsobem bude mít město vliv. Nakonec se došlo k řešení, že 
počet členů v DR může být zachován, vše bude řešeno akcionářskou smlouvou. Dopravní 
obslužnost Jablonecka = rovnocenné hlasování, musí být 100 % hlasů při hlasování na VH. 
Pan Matek se dotazuje, zda bude mít SMJNN blokační nástroj, upozorňuje, že Liberec může 
snahy Jablonce zablokovat.
Pan Kučera vysvětluje, že majoritní akcionář může Jablonec na VH přehlasovat, eliminace 
bude řešena v akcionářské smlouvě (zaslaný návrh akcionářské smlouvy se musí 
doprecizovat).
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Pan Macek požádal o vysvětlení, co znamená konkrétně 
rozhodování ve shodě, zda pouze na VH nebo i rozhodnutí 

managementu.

Pan Kučera odpovídá, že musí být vyspecifikováno v akcionářské smlouvě.

4) SWOT analýza jednotlivých variant (priority) 

Primátor Čeřovský navrhl, aby členové pracovní skupiny zaslali do čtvrtka návrhy na úpravu   
a doplnění zaslané základní SWOT analýzy k jednotlivým variantám zajištění dopravy v roce 
2023. Následně v pátek 15. 1. 2021 bude členům takto doplněná SWOT analýza rozeslána     
a na jednání pracovní skupiny v pondělí 18. 1. 2021 projednána.

5) Stanovení dalšího postupu

Primátor Čeřovský navrhuje, aby zastupitelstvo na svém jednání 21. 1. 2021 rozhodlo o 
zadání zpracování výchozího finančního modelu k zajištění dopravy od 1. 2. 2023, s termínem 
zpracování do 4. 2. 2021. Zadání by obdržel PRO CEDOP (externí dopravce), DPMLJ (vnitřní 
dopravce) a JD (vlastní dopravce). K dispozici tak bude základní posouzení k dalšímu 
rozhodování.
Pan Roubíček upozorňuje, že se budou porovnávat tzv. hrušky s jablky. Jedině DPMLJ bude 
pracovat s konkrétními daty, PRO CEDOP i JD bude mít k dispozici odborné odhady, nebude 
až tak úplně srovnatelné. Může být i velké riziko chybovosti.
Primátor Čeřovský potvrzuje, že vždy budou nějaká rizika.
Pan Zeman navrhuje, aby se oslovilo více externích dopravců. Dále poukazuje na to, že pokud 
bude jediným kritériem cena, bude vždy na prvním místě externí dopravce, druhý DPMLJ a 
třetí JD.
Pan Levinský upozorňuje, že u externího dopravce je dle složitosti finančního modelu ve 
smlouvě cena garantována na první rok, DSOJ požaduje jasné definice zadání i u vnitřního 
dopravce.
Pan Macek nerozumí, jakým směrem se chce dále pokračovat. Navrhuje předběžné tržní 
konzultace u externího dopravce, dále zveřejnění ve věstníku a souběžně jednat s DPMLJ      a 
JD.
Pan Čeřovský upozorňuje, že zásadní je časový harmonogram. Pokud se budou paralelně 
řešit jednotlivé kroky, jaká jsou rizika a kdy musí zastupitelstvo rozhodnout.
Pan Kučera doplňuje, že časový harmonogram lze zpracovat. Upozorňuje na rizika (ÚOHS, 
délka soutěže). DPMLJ bude určitě tlačit na vedení SMJNN, ať se rozhodne co nejdříve, aby 
DPMLJ nekonal zbytečné kroky. 
Pan Macek navrhuje, aby na základě historického poučení se začal řešit externí dopravce       
a zároveň ponechat i další varianty.
Primátor Čeřovský upozornil na riziko, že pokud soutěž proběhne a bude znám výsledek, 
nelze již se vracet zpět.
Pan Kučera objasnil, že pokud poběží paralelně všechny 3 varianty, musí mít SMJNN 
k obhajobě závažné důvody proč zrušit zadávací řízení. 
Pan Macek se dotazuje, do kdy se musí zrušit VŘ.
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Primátor Čeřovský odpovídá, že se musí VŘ zrušit, než přijdou 
nabídky.

Pan Kučera upozorňuje, že není jednoduché zrušit po zahájení VŘ.
Pan Čeřovský doplňuje, že je opravdu pro SMJNN velké riziko soutěž zrušit.

Pan Macek se dotazuje, zda má význam realizovat předběžné tržní konzultace.
Pan Wejnar odpovídá, že s ohledem na to, že již předběžné tržní konzultace byly realizovány 
v roce 2019, před zahájením VŘ na externího dopravce a většina doporučení byla 
zapracována do podkladů k VŘ, tak již nejsou třeba.   
Primátor Čeřovský shrnul diskuzi s následujícím výstupem: bude zadáno zpracování 
výchozího finančního modelu, pan Kučera zpracuje časový harmonogram.
Pan Matek souhlasí, aby se jednalo pouze o jednu variantu pro DPMLJ, za JD zpracoval 
variantu p. Wejnar s kompletním návrhem struktury JD.

Primátor Čeřovský informuje, že aktuálně byla dodána další verze analýzy PRO CEDOP, 
členům bude obratem rozeslána.

6) Informace ke změnám v     MHD od 1. 2. 2021       

Pan Wejnar informoval členy pracovní skupiny o přípravě veškerých změn v provozu MHD od 
února. JD je v pozici koordinátora a koná jednotlivé kroky tak, aby přechod na nového 
dopravce, zavedení nového odbavovacího zařízení a změny jízdních řádů proběhly bez 
vážnějších problémů.
UMBRELLA – JD denně v kontaktu s vedením firmy (příprava zajištění dopravy v souladu 
s uzavřenou smlouvou).
EM TEST – JD v kontaktu denně, montáž nových odbavovacích zařízení do vozidel dopravce 
UMBRELLA přibližně 22. 1. 2021. Připravena i náhradní varianta, pokud by dodavatel 
z nějakých důvodů selhal.
JŘ – občané o změnách detailně informováni v lednovém vydání měsíčníku. V průběhu února 
a března přijímání podnětů k upraveným JŘ. Případné korekce k 1. 4. 2021. Aktuálně 
připomínky od občanů Horní Proseče (intervaly mezi spoji), Pasek a Šumavy (přímé dopravní 
spojení Šumava – Žižkův vrch), sídliště Na Vršku (počet spojů). JD s občany v kontaktu, 
vysvětlení provedených úprav.
Pan Macek se dotazuje, jak je JD a dopravce připraven na zvýšenou poptávku dopravy do 
Bedřichova.
Pan Wejnar odpovídá, že od sezóny 2019 / 2020 byl rozšířen počet spojů přes zimní období 
do Bedřichova o víkendu na lince č. 101. Dopoledne je zajištěn interval mezi spoji 30 minut. 
Autobusy o víkendu jezdily zaplněné, posilové spoje nebyly třeba. Navíc je v provozu i linka 
121 na Hrabětice a Bedřichov.
Pan Zeman upozorňuje, aby se nepodléhalo celorepublikové hysterii. Kolapsu se dalo 
zabránit, kdyby někteří občané dokázali dojít pěšky ze vzdálenějších parkovišť.
Pan Wejnar dále doplnil informace o aktuální zimní údržbě komunikací s vlivem na provoz 
MHD.
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Pan Roubíček kvitoval, že bude zavedena platba jízdného 
prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty a dotazuje se, jakou 

marži má sjednanou poskytovatel – ČSOB.
Pan Wejnar odpovídá, že JD má s bankou uzavřenou smlouvu za standardních podmínek. 
Jednou měsíčně bude prováděno vyúčtování. Marže (bankovní provize) je 0,70,- + 0,99 %. 
Tato marže bude odečtena z ceny jízdného a následně přeposlána dopravci.     

Pan Roubíček se dále dotazuje, jak je to s přechodem současných zaměstnanců (řidičů) 
k novému dopravci. Pánové Zeman a Wejnar shodně potvrzují, že většina řidičů přechází 
k novému dopravci (43 řidičů).
Pan Švarc informoval, že proběhla schůzka se zástupci dopravce, byla projednána spolupráce 
s MP.

7) Různé

Pan Levinský informoval o uzavření smlouvy mezi DSOJ a LK na roky 2021–2022. 
Kompenzace části ujetých km za hranicí města pro obce DSOJ. 

Na závěr zasedání provedl primátor Čeřovský shrnutí závěrů z jednání:
- Členům pracovní skupiny bude zaslána obdržená verze analýzy PRO CEDOP,
- SWOT analýza – ze strany členů pracovní skupiny doplnění do čtvrtka 14. 1. 2021,
- Zastupitelstvo města projedná podmínky zadání zpracování výchozího finančního 

modelu k zajištění MHD v roce 2023.

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 18. 1. 2021.

Zapsal: 17. 1. 2021
Luboš Wejnar
Jablonecká dopravní a.s.    
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Záznam z jednání ze dne 18. 1. 2021  
(třetí pracovní setkání pracovní skupiny „Doprava 2023“)

Přítomni:
Čeřovský, Kouřil, Roubíček, Janoušek, Šída, Zeman, Wejnar.
On-line:
Mánek, Švarc, Vobořil, Levinský.
Omluveni:
Macek, Matek, Žur.

Program jednání: 
1. Poslední verze Strategie MHD Jablonce nad Nisou (Analýza PRO CEDOP) 
2. SWOT analýza jednotlivých variant (priority)
3. Informace ke změnám v MHD od 1. 2. 2021  
4. Různé

Primátor Čeřovský na úvod přivítal přítomné a popsal strukturu jednání. 

K jednotlivým bodům programu:

1) Poslední verze Strategie MHD Jablonec nad Nisou (Analýza PRO CEDOP)   

Primátor Čeřovský informoval členy pracovní skupiny o obdržení další dílčí části analýzy od 
společnosti PRO CEDOP. Dokument je přílohou materiálu k zajištění MHD od 1. 2. 2023 na 
jednání zastupitelstva 21. 1. 2021. Finální verze bude zpracována do 31. 1. 2021. Pracovní 
skupina následně projedná na svém zasedání 8. 2. 2021.  
Pan Wejnar popsal aktuální stav rozpracovanosti Strategie.

2) SWOT analýza jednotlivých variant (priority)  

Primátor Čeřovský v krátkosti zrekapituloval aktuální stav. SWOT analýza byla zaslána 
členům pracovní skupiny s žádostí o doplnění v termínu do 14. 1. 2021. Pan Zeman zaslal 
návrhy na úpravu jednotlivých variant. Primátor Čeřovský nemá k provedeným úpravám 
připomínky.
Pan Šída původně nechtěl předložené analýzy komentovat, bere je jako jeden z dílčích kroků 
k závěrečnému rozhodnutí. Chybí mu, ale celková Strategie SMJNN do budoucna v oblasti 
dopravy. Chystají se přípravy na výstavbu Terminálu HD, měla by být i příprava k dobíjení 
elektrobusů, nesmí se zapomenout na přísnou legislativu v oblasti ekologizace dopravy. 
Legislativa nepůjde obejít, mělo by být jasno, jak bude vypadat na Jablonecku doprava za     
3, 5 a více let. V žádném případě se nelze zaměřovat pouze na diesel. Například v roce 2023 
by již i s ohledem na výstavbu Terminálu HD mohly jezdit 2 elektrobusy. Je třeba se souběžně 
zabývat výstavbou infrastruktury (zázemí, garážová stání). Ocenil by, aby byly zpracovány 
k této problematice ekonomické analýzy.
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Primátor Čeřovský doplňuje, že SWOT analýza není cíl, ale pouze 
pomůcka (prostředek)

k porovnání. Každý může vnímat priority v jiném pořadí, jedná se opravdu pouze o pomůcku 
při rozhodování a měla by být nápomocna, jak dále pokračovat v diskuzi zastupitelů před 
finálním rozhodnutím.
Pan Šída souhlasí. Vedle toho je, ale třeba mít spousty dalších informacích k rozhodnutí.
Primátor Čeřovský znovu opakuje, že SWOT analýza není zásadním dokumentem a navrhuje 
návrh úprav pana Zemana zakomponovat do původního pracovního návrhu.
Jelikož nikdo další z pracovní skupiny nepředložil návrhy k doplnění předložených SWOT 
analýz, bylo odsouhlaseno, že navržené úpravy budou do návrhů zapracovány a finální SWOT 
analýzy budou zaslány členům pracovní skupiny (na jednání zastupitelstva bylo projednáno, 
že SWOT analýzy obdrží všichni zastupitelé – odesláno 22. 1. 2021).  

3) Informace ke změnám MHD od 1. 2. 2021  

Pan Wejnar podal podrobné informace o přípravě a koordinaci změn v MHD od 1. 2. 2021.
Jablonecká dopravní je v denním kontaktu s novým dopravcem UMBRELLA. S dopravcem se 
řeší veškeré záležitosti spojené se zahájením dopravy (licence, jízdní řády, informace pro 
cestující, vybavení vozidel, předprodej a informační kancelář, zapojení dopravce do 
centrálního dispečinku, odbavení cestujících a další záležitosti plynoucí z uzavřené smlouvy).
Dále se společností EM TEST Jablonecká dopravní denně komunikuje v záležitosti zavádění 
nových odbavovacích zařízení (výroba zařízení, projektové řízení, spolupráce s dopravcem – 
ovládání periférií vozidel, montáž zařízení do vozidel, certifikace zařízení). Součástí 
plánovaných změn od 1. 2. 2021 je i změna linkového vedení a úpravy jízdních řádů (úspora 
70 tis. km / rok). Jablonecká dopravní operativně reaguje na obdržené podněty od 
cestujících. Případné korekce na základě provedených dopravních průzkumů a podnětů 
zákazníků jsou plánovány k 1. 4. 2021. Veškeré podrobné informace k uvedeným změnám 
jsou k dispozici na webových stránkách JD. Informovanost je také zajištěna prostřednictvím 
měsíčníku, webových stránek města, obcí DSOJ, KORID LK, sociálních sítí a dalších 
informačních kanálů.

4) Různé  

Pan Šída se dotazuje, jak pokračují jednání s DPMLJ.
Primátor Čeřovský informuje, že 13. 1. 2021 proběhla VH DPMLJ. SMJNN má v dozorčí radě 
druhého zástupce, kterým je pan Zeman. DPMLJ zatím i přes výzvu nezaslal termín, kdy zašle 
požadovanou analýzu. V pátek 15. 1. 2021 bylo vedení DPMLJ upozorněno, aby do termínu 
4. 2. 2021dodalo zpracovaný výchozí finanční model (pokud bude požadavek schválen na 
jednání zastupitelstva 21. 1. 2021). 
Pan Šída to nevidí v žádném případě jako kritiku, jen je třeba připomenout, že SMJNN je 
v časové tísni. Musí být připraven návrh akcionářské smlouvy, s DPMLJ budou navíc 
komplikovaná jednání.
Primátor Čeřovský doplňuje, že se zástupci SML a DPMLJ projednával nutnost uzavření 
akcionářské smlouvy. Zároveň na jednání upozornil na možné pod varianty (netto x brutto 

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



smlouva). Do 4. 2. 2021 DPMLJ musí oznámit, jaká varianta je pro 
DPMLJ přijatelná.  Pro SMJNN je prioritní varianta netto smlouvy.

Pan Šída se dále dotazuje, jak se k celé záležitosti dopravní obslužnosti staví hejtman. 
Primátor Čeřovský odpovídá, že s hejtmanem o dopravní obslužnosti jednal a upozornil 
hejtmana jakožto nového člena dozorčí rady, aby DPMLJ do 4. 2. 2021 dodal požadované 
materiály.
Pan Šída se dále dotazuje, kolik má tedy SMJNN času, aby se zajištění dopravní obslužnosti 
k termínu 1. 2. 2023 stihlo.
Primátor Čeřovský informuje, že jednotlivé společnosti PRO CEDOP (externí dopravce), 
DPMLJ (vnitřní dopravce), Jablonecká dopravní (vlastní společnost) musí kromě výchozího 
finančního modelu zpracovat i časovou osu a popsat veškerá rizika. Dle primátora bude 
nutné rozhodnout nejpozději na dubnovém zasedání zastupitelstva.    

Na závěr primátor Čeřovský poděkoval všem zúčastněným a připomněl, že další jednání 
pracovní skupiny Doprava 2023 se uskuteční v pondělí 8. 2. 2021.   
       
     

Zapsal: 23. 1. 2021
Luboš Wejnar
Jablonecká dopravní a.s.    
     
  
   
 
   

  

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



Záznam z jednání ze dne 8. 2. 2021  
(čtvrté pracovní setkání pracovní skupiny „Doprava 2023“)

Přítomni:
Čeřovský, Kouřil, Roubíček, Janoušek, Šída, Zeman, Wejnar.
On-line:
Macek, Mánek, Matek Švarc, Vobořil, Levinský.
Omluveni:
Macek, Matek, Šída, Vobořil, Žur.

Program jednání: 
1. Informace o změnách v MHD od 1. 2. 2021 
2. Výchozí finanční modely  
3. Různé

Primátor Čeřovský na úvod přivítal přítomné a popsal strukturu jednání. 

K jednotlivým bodům programu:

1) Informace o změnách v     MHD od 1. 2. 2021  

Pan Wejnar podrobně popsal členům pracovní skupiny změny, které nastaly v MHD              
od 1. 2. 2021 a zhodnotil týdenní provoz MHD pod novým dopravcem Umbrella. Jablonecká 
dopravní je v denním kontaktu se zástupci dopravce a společně se odstraňují nedostatky, 
které změna dopravce přináší i s ohledem na složité klimatické podmínky (spad sněhu, silné 
mrazy). Největší připomínky ze strany cestujících jsou k nedodržování přestupních vazeb na 
autobusovém nádraží a občasné zajištění spoje po nesprávné trase.
Kromě změny dopravce přinesl první únor i výměnu odbavovacích zařízení. Běžná doba od 
vysoutěžení k dodání nových odbavovacích systémů je 9 měsíců, Jablonecká dopravní s DSOJ 
řeší za 8 týdnů. Z počátku byly problémy s odbavením Opuscard a bankovní kartou. Bankovní 
kartou lze od středy 3. 2. 2021 standardně hradit jízdné, výpadky odstraněny. U plateb 
jednotlivého jízdného kartou Opuscard byl zjištěn problém s odbavením u starších karet 
vydaných do roku 2017. Incident je intenzivně řešen s dodavatelem odbavovacího zařízení, 
koordinátorem dopravy LK a ČSOB. 
Poslední změnou realizovanou od 1. 2. 2021 je úprava JŘ a částečně také linkového vedení 
na území SMJNN. Provedená optimalizace přináší objednateli roční úsporu 70 tis. km                
(3,3 mil. Kč). Ze strany občanů města jsou největší připomínky zaznamenány u rozsahu 
dopravy do Horní Proseče (zde se předpokládá navýšení počtu spojů v pracovní dny ve 
špičce). Další podněty jsou ze sídliště Na Vršku a okolí zastávky Petra Bezruče. Připomínky má 
i několik občanů bydlících u nádraží Jablonecké Paseky (není zajištěna přímá linka na Žižkův 
vrch a musí se přestupovat na autobusovém nádraží). Kromě obdržených připomínek a 
podnětů jsou ze strany obyvatel zasílány i pochvalné emaily na nová dopravní spojení. Na 
základě podnětů dojde k úpravám JŘ nejpozději k 1. 4. 2021. 
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Pan Macek se dotázal, jak vidí SMJNN a Jablonecká dopravní přechod na nového dopravce.
Pan primátor Čeřovský odpověděl, že panuje spokojenost s ohledem na jednu z největších 
změn, která byla provedena. Drobné komplikace se postupně odstraňují.
Pan Wejnar na dotaz odpověděl, že byly trochu vyšší ambice. Z počátku nefungovaly                 
u odbavovacích zařízení hlásiče zastávek a tím se cestování po změnách jízdních řádů stalo 
pro občany komplikovanější.

2) Výchozí finanční modely  

Primátor Čeřovský v krátkosti popsal splnění zadání u jednotlivých finančních modelů a jejich 
pořadí. Společnosti PRO CEDOP a Jablonecká dopravní odevzdaly materiál v souladu se 
zadáním. DPMLJ předložil pouze výchozí finanční model nafta s konstatováním, že cena CNG 
versus nafta je v současné době porovnatelná. Časový harmonogram a popis rizik nebyl 
předložen s odvoláním, že nezbytnou podmínkou zpracování harmonogramu je přímo závislé 
na smluvních ujednáních v akcionářské dohodě.
Pan Levinský si provedl analýzu předložených materiálů a dotazuje se na nízké osobní 
náklady u Jablonecké dopravní.
Pan Wejnar objasnil počty řidičů potřebných k zajištění stanoveného rozsahu provozu.
Pan Roubíček se dotazoval na výši odpisů, náklady na parkování a opravy vozidel                     
u Jablonecké dopravní.
Pan Wejnar popsal strukturu vozového parku, pronájem parkovacích ploch a nasmlouvání 
oprav vozidel u externích společností.
Pan Zeman navrhuje, aby pro větší porovnatelnost se u jednotlivých výchozích modelů 
sjednotilo zadání u vozidel (nízkopodlažnost, stáří, výbava), případně i mzdy. Zároveň je 
zaražen výší kalkulace DPMLJ.
Pan Levinský doporučuje výchozí finanční modely porovnat s propočtem od společnosti 
Umbrella. U výchozího modelu Jablonecké dopravní doporučuje obezřetnost u položky PHM. 
Pan Wejnar odpověděl, že ve výchozím modelu jsou spotřeby PHM propočítána podle 
skutečné spotřeby částečně nízkopodlažních vozidel, které vykazují nižší spotřebu.
Pan Matek doporučuje přesné zadání na vozidla, která by měla MHD v Jablonci nad Nisou 
zajišťovat. Je přesvědčen, že vlastní podnik je schopen zajistit rozvoj MHD v nových 
technologiích, včetně získání dotací na obnovu vozového parku. Žádá o prověření, zda DPMLJ 
myslí předloženou kalkulaci vážně, pokud ano, doporučuje z dalšího porovnání vyřadit.
Pan Levinský poukazuje na vysokou kompenzaci DPMLJ a připomíná, že nabídka od 
primátora pana Zámečníka byla 36 Kč/km.
Pan Roubíček potvrzuje, že pan primátor Zámečník přislíbil na podzim kompenzaci 36 Kč/km, 
ve výchozím finančním modelu částka mnohem vyšší.
Pan primátor Čeřovský přítomným připomněl, že se stále jedná o dalším postupu s DSOJ jako 
celkem.
Pan Levinský potvrdil, že vybranou variantu DSOJ podpoří jako celek.
Závěr: zastupitelstvu bude doporučeno, aby předložené výchozí modely byly dopracovány se 
se sjednocením vstupních parametrů jednotlivých vozidel (stáří autobusů, nízkopodlažnost, 
délky vozidel, základní standardní výbava). 

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



3) Různé  

Do bodu různé nikdo z členů pracovní skupiny neměl žádné podněty a požadavky.

Na závěr primátor Čeřovský požádal členy pracovní skupiny o nastudování obdržené 
Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro období 2023–2033, poděkoval všem zúčastněným a 
připomněl, že další jednání pracovní skupiny Doprava 2023 se uskuteční v pondělí 1. 3. 2021.  
       
     

Zapsal: 14. 2. 2021
Luboš Wejnar
Jablonecká dopravní a.s.    
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SWOT analýza (externí dopravce) – pracovní materiál k jednání

INTERNÍ

Silné stránky:

 Riziko tržeb na straně dopravce
 Výhodná cena dopravního výkonu = nižší náklady pro SMJN
 Zajištění dopravy na základě smlouvy tzv. „na klíč“, SMJN pouze kontroluje plnění 
 Možnost vynucení dodržování kvality poskytovaných služeb (smluvní pokuty, aj.)

Slabé stránky:

 Komplikované prosazování změn v průběhu smluvního vztahu (vysoké nároky na naprostou 
preciznost uzavřené smlouvy a úpravy všech možných situací)

 Zavádění nových technologií (pohon vozidel, ekologie) není pod kontrolou SMJN

EXTERNÍ

Příležitosti:

 Nízká cena dopravního výkonu je ověřena soutěží
 Spolupráce s dalšími dopravci (subdodávky, flexibilita) 
 Personální politika a trénink zaměstnanců je v rukou zkušené společnosti s přísným 

nastavením pravidel

Hrozby:

 Náročnost a délka výběrového řízení s nejistým výsledkem (námitky, odvolání, ÚOHS)
 Nemožnost čerpat dotační tituly
 Změna legislativy v průběhu smluvního vztahu
 Ukončení činnosti dopravce v průběhu smluvního vztahu (krach)



SWOT analýza (vnitřní dopravce – DPMLJ a. s.) – pracovní materiál k jednání

INTERNÍ

Silné stránky:

 Jednoznačné nastavení smluvního vztahu netto x brutto smlouva
 Kontrola společnosti přes kontrolní podíl ve společnosti (akcionářská smlouva)
 Vyřešená dopravní obslužnost na dlouhé časové období
 Není třeba výběrové řízení

Slabé stránky:

 Vyšší cena dopravního výkonu než u externího dopravce = vyšší náklady pro SMJN
 Úhrada veškerých prokazatelných nákladů ze strany vlastníka – objednatele (brutto smlouva)
 Nejsou okamžitě realizovány požadované změny
 Vedení DPMLJ je pod politickým tlakem výrazně majoritního akcionáře

EXTERNÍ

Příležitosti:

 Čerpání dotačních titulů (vozidla, dopravní infrastruktura)
 Zavádění nových technologií (ekologie, informační systémy…)
 Spolupráce s ostatními DP ČR (člen odborného sdružení)
 Společná dopravní politika v rámci regionu a Libereckého kraje 

Hrozby:

 Omezení zdrojů vlastníka – objednatele
 Změna legislativy v průběhu smluvního vztahu
 Nelze odepisovat techniku a další infrastrukturu zakoupenou z dotací ze 100 %, ale pouze 

z části vlastního podílu 
 Právní zpochybnění, že DPMLJ je vnitřním dopravcem pro SMJN
 Právní spory, které mají původ v minulosti (DPMLJ vers. DSOJ) 
 Spory ohledně cenové politiky, neshody ohledně tramvaje se mohou přenést i na 

autobusovou dopravu



SWOT analýza (vlastní dopravce – JD a. s.) – pracovní materiál k jednání

INTERNÍ

Silné stránky:

 Plná kontrola fungování společnosti ze strany SMJN
 Investice do vlastní společnosti, generuje se nový majetek
 Okamžité provádění veškerých změn dle požadavků SMJN
 Vozidla dle požadavků objednatele (stáří, pohon), možnost reagovat na aktuální trendy a 

předpisy
 Vyřešená dopravní obslužnost na dlouhé časové období, vlastní dopravní politika v oblasti
 Není třeba výběrové řízení

Slabé stránky:

 Vyšší cena dopravního výkonu než u externího dopravce = vyšší zatížení rozpočtu
 Vysoká prvotní investice (úvěr, ručitelské prohlášení města)
 Úhrada veškerých prokazatelných nákladů ze strany vlastníka – objednatele
 Nutnost vybudování celé infrastruktury (parkování, dílny, kanceláře, myčka, atd.)
 Nesnadné zajištění řídících pracovníků pro společnost
 Politické ovlivňování chodu společnosti

EXTERNÍ

Příležitosti:

 Čerpání dotačních titulů (vozidla, dopravní infrastruktura)
 Zavádění nových technologií (ekologie, informační systémy…)
 Spolupráce s ostatními DP ČR (člen odborného sdružení) 

Hrozby:

 Zdroje SMJN jako objednatele jsou omezené a jsou vázány na možnosti rozpočtu
 Nedostatek kvalitních zaměstnanců (trh práce) a náročnost jejich řízení
 Odborová organizace (řešení pracovních vztahů, požadavků)
 Pozdní dodání techniky, vyšší ceny pro menší společnost
 Změna legislativy v průběhu smluvního vztahu
 Nelze odepisovat techniku a další infrastrukturu zakoupenou z dotací ze 100 %, ale pouze 

z části vlastního podílu 





Strategie MHD Jablonce nad Nisou pro 
období 2023–2033

Objednatel

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zhotovitel

PRO CEDOP s.r.o.
Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno

2020



                            

2 | 38



Zpracovali

Ing. Petr Šlegr, vedoucí projektu

Ing. Petr Panský, vedoucí zpracovatel návrhu optimalizace dopravního konceptu

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., spolupráce na návrhu

Bc. Leoš Smetana, dopravní analýza a spolupráce na návrhu

Mgr. Michal Kowalski, GIS analýza a mapové zpracování

Mgr. Michaela Šaffová, GIS analýza a mapové zpracování

et al

3 | 38



Obsah
Seznam zkratek................................................................................................................................................... 6

1. Zhodnocení obsluhy MHD v Jablonci nad Nisou.............................................................................. 7

2. Optimalizace provozního konceptu...................................................................................................... 8

3. Návrh struktury vozového parku......................................................................................................... 19

3.1 Počty a parametry vozidel................................................................................................................... 19

3.2 Srovnání provozu dle trakce.............................................................................................................. 19

3.1.1. Dieselová trakce.......................................................................................................................... 19

3.1.2. CNG trakce............................................................................................................................... 20

3.1.3. Elektrická trakce..................................................................................................................... 21

3.3 Závazky na provoz „čistých vozidel“................................................................................................ 22

4. Lidské zdroje............................................................................................................................................. 23

5. Problematika označníků........................................................................................................................ 24

5.1. Označník zastávky.......................................................................................................................... 24

5.2 Finanční náročnost instalace nových označníků........................................................................25

6. Možnosti a rizika zajištění financování............................................................................................. 27

6.1 Formy financování pořízení majetku................................................................................................ 27

6.2 Investiční dotace a dopad do ekonomiky....................................................................................... 27

7. Srovnání různých modelů..................................................................................................................... 28

7.1 Základní přístupy.................................................................................................................................... 28

7.2 Finanční porovnání................................................................................................................................ 28

7.3 Dotační možnosti v Libereckém kraji............................................................................................. 28

7.4 Závěr.......................................................................................................................................................... 31

8. Seznam příloh........................................................................................................................................... 32

Příloha 1 -Izochrony dostupnosti – stávající stav.........................................................................32

Příloha 2 -Izochrony dostupnosti – návrh.......................................................................................32

Příloha 3 - Síťová grafika provozního konceptu - návrh............................................................32

4 | 38



Seznam zkratek
DPMLJ Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
IAD individuální automobilová doprava
IDS integrovaný dopravní systém
MHD městské hromadná doprava
SSZ světelné signalizační zařízení
ZVS závazek veřejné služby
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1. Zhodnocení obsluhy MHD v Jablonci nad Nisou

Rozloha města

km^2 vozkm/rok vozkm/rok/obyv. vozkm/rok/km^2 vozkm/(rok*obyv.*km^2)

Zlín 74 935                 102,83 5025000,00 67,06 48867,06 0,65

Havířov 71 200                 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Most 66 034                 86,94 4625000,00 70,04 53197,61 0,81

Opava 56 450                 90,61 2839000,00 50,29 31332,08 0,56

Frýdek-Místek 55 557                 51,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Karviná 52 128                 57,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Jihlava 51 216                 87,86 3023189,00 59,03 34409,16 0,67

Teplice 49 731                 23,78 2293000,00 46,11 96425,57 1,94

Chomutov 48 635                 29,25 1826000,00 37,54 62427,35 1,28

Děčín 48 594                 117,70 2095000,00 43,11 17799,49 0,37

Karlovy Vary 48 479                 59,08 2531000,00 52,21 42840,22 0,88

Jablonec n. Nisou 45 773                 31,38 1500000,00 32,77 47801,15 1,04

Mladá Boleslav 44 740                 28,91 1584849,00 35,42 54820,10 1,23

Prostějov 43 651                 39,04

Přerov 42 871                 58,44

Česká Lípa 37 525                 66,10 1100000,00 29,31 16641,45 0,44

Třebíč 35 451                 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Třinec 35 002                 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Tábor 34 277                 62,22 1847000,00 53,88 29684,99 0,87

Znojmo 33 765                 65,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Příbram 32 503                 34,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Cheb 31 977                 96,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Kolín 31 973                 34,99 3000000,00 93,83 85738,78 2,68

Písek 30 415                 63,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Trutnov 30 234                 103,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Město
Celkový počet 

obyvatel
DOPRAVNÍ VÝKON - CELKEM

Obrázek 1 Srovnání dopravního výkonu v různých městech ČR

Bude dopracováno 
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2. Optimalizace provozního konceptu
Revize dopravního konceptu MHD Jablonec nad Nisou byla  vedena především snahou o 
zvýšení efektivity provozu tohoto dopravního systému. Za tím účelem byly zvoleny dva dílčí  
principy, podle kterých by l provoz MHD navržený k realizaci od února 2021 analyzován a 
následně optimalizován:

1. Optimalizace plošné obsluhy území – zvýšení přepravního potenciálu dopravy
2. Optimalizace linkového vedení a oběhů vozidel – zvýšení efektivity jejich využití

Pro potřeby podrobné analýzy obsluhy území města byl vytvořen GIS model cestní a silniční  
sítě v Jablonci nad Nisou a jeho okolí s využitím statistických dat evidence obyvatel dle ČSÚ 
z  roku  2016.  Následně  byla  vypočítána  dostupnost  jednotlivých  zastávek  při  uvažované 
rychlosti chůze 4 km/h. 

Analýzou pěší docházky na zastávky bylo zjištěno, že značná část obyvatel Jablonce nad 
Nisou nemá přístup k zastávkám MHD v potřebné časové dostupnosti do 5 minut. Oblasti 
pohodlné pěší docházky (do 3 minut, vyznačeny červeně) a maximální docházky (do 5 minut, 
vyznačeny  modře)  jsou  zobrazeny  spolu  se  zobrazením  počtu  obyvatel  na  jednotlivých 
adresách  v  příloze  č.  1.  Nejvýznamnější  nedostatky  v  plošné  obsluze  území  byly 
identifikovány na sídlištích v Rýnovicích a Žižkově vrchu. Neobslouženy však jsou i oblasti  
kolem ulic Mánesova a Květinová. Velmi významnou prakticky neobsluhovanou lokalitou je 
osa osídlení podél Pasířské a Nové Pasířské ulice. Z této oblasti  se nabízí  docházka na 
zastávku Vodní, která je však obsluhována pouze noční linkou.

Z toho důvodu bylo navrženo zřízení nových zastávek a upraveno trasování linek včetně 
zajištění denní obsluhy zastávky Vodní. Touto optimalizací se zvýší počet obyvatel Jablonce 
nad Nisou, kteří mají zastávku MHD v docházkové vzdálenosti do 5 minut přibližně o 3 500 
nových potenciálních uživatelů MHD, což činí nárůst o téměř 10% současných potenciálních 
uživatelů MHD. Úroveň plošného pokrytí města po doplnění nových zastávek je zobrazena v 
příloze č. 2. 

Vstupem do provozně-technologické optimalizace byl dopravní koncept popsaný v Koncepci 
vedení linek MHD Jablonec nad Nisou pro období od 1. 2. 2021 a analýza přepravních proudů 
založená na datech z automatického počítání cestujících (APC) pro období IX/2019 – II/2020. 

V rámci optimalizace se podařilo snížit potřebný počet vozidel ze současných 30 (26 vozidel  
turnusových + 4 zálohy) na 28 (24 vozidel turnusových + 4 zálohy). Dopravní koncept včetně 
navržených časových poloh ve špičce pracovního dne představuje síťová grafika (příloha 3).

Počet ujetých kilometrů stoupl přibližně o 1,72 % na 1 440 000 km/rok. Díky úspoře fixních 
nákladů a z ní plynoucího snížení měrné ceny dopravního výkonu však lze očekávat úsporu 
ve výši cca. 650 000 Kč/rok (za předpokladu zachování cen ostatních vstupů dle vítězné 
nabídky na provoz od II/2021).

Pro zajištění provozu dle navrženého dopravního konceptu je potřeba 60 řidičů (bez rezervy 
pro dovolené a na pokrytí nemocnosti), přičemž toto číslo je potřeba chápat spíše jako horní 
hranici personální potřeby při efektivní organizaci směn. Přesné konečné číslo bude záviset 
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na konkrétních časových polohách jednotlivých spojů, jakož i na zvolené organizaci směn u 
konkrétního dopravce. 

Linkové vedení jednotlivých měněných linek je představeno na následujících kartách.

101 Rychnov u Jablonce n. N.- Kokonín - 
autobusové nádraží – Mšeno – Bedřichov

Rychnov u Jablonce n.N.,nádraží
Rychnov u Jablonce n.N.,náměstí
Rychnov u Jablonce n.N.,Lidový dům
Pulečný
Kokonín,IMP
Kokonín,sokolovna
Kokonín,pošta
Kokonín,Horní Kokonín
Vrkoslavice
Pod pivovarem
Revoluční
Turnovská
U Gymnázia
Pražská
Autobusové nádraží
Kamenná
Obchodní akademie
Horní nám.
Jablonex
Mšeno,kaplička
Mšeno,škola
Mšeno,U Jelena
Rýnovice,Ostrý Roh
Sídl.Janovská
Janovská Silka
Janov n.Nisou,Loučná
Janov n.Nisou,Hraničná
Janov n.Nisou,Modrý Dunaj
Janov n.Nisou,transf.
Janov n.Nisou,hotel Praha
Janov n.Nisou,pošta
Janov n.Nisou,samoobsluha
Bedřichov,úpravna vody
Bedřichov,u bowlingu
Bedřichov,u obecního úřadu
Bedřichov, u stadionu

Změny na lince: 
Linka  je  v Rychnově  u  Jablonce  n.  N.  navázána  časově 
přestupem na osobní vlaky směr Turnov. Je omezen počet 
spojů  linky  101  na hodinový  interval  ve  prospěch linky  115. 
Trasa linky zůstává beze změny.

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 4 Km/rok: 305 800

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min
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102 Autobusové nádraží – Lesní – Na Hutích – 
Nám. B. Němcové – Jablonecké Paseky ELP

Autobusové nádraží
(ZŠ 5.května)
Raisova
Lesní
Liliová
(Milířová)
(Na Hutích sklárna)
(Na Hutích)
(Na Hutích sklárna)
(Milířová)
Jarní
(Host. U lípy)
(Žel.zast.Nová Ves)
(Nová Ves n. Nisou,dol.ves)
(Nová Ves n.Nisou,ObÚ)
(Nová Ves n. Nisou,dol.ves)
(Žel.zast.Nová Ves)
(Host. U lípy)
Novoveská
Nám.B.Němcové
Pod sídlištěm
Spojovací
Jablonecké Paseky
Jablonecké Paseky,ELP

Změny na lince: 
Trasa  linky  je  změněna  přes  zastávky  Raisova,  Lesní  a 
Liliová. Kromě základní trasy linka obsluhují  vybrané spoje 
této linky  v potřebných časech zájezdem mimo standardní 
trasu  také  lokalitu  Na  Hutích   nebo  Novou  Ves  n.  Nisou. 
Z provozních  důvodů  nelze  realizovat  oba  tyto  zájezdy 
současně,  vzhledem  k odlišnému  charakteru  dopravy  na 
těchto ramenech však lze předpokládat, že zvýšená poptávka 
po  přepravě  nastává  na  každém  z nich  v jiném  časovém 
období. Díky tomuto trasování linky 102 je zrušena linka 116.

Kategorie vozidel: 7,7 m
Počet vozidel v turnusu: 0 

využito vozidlo linky 108 
Km/rok: 19 100

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: - Interval o víkendu: -
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103
Horní Proseč – Nemocnice hl. vchod – Divadlo – 
Autobusové nádraží - Jablonecké Paseky ELP - 
(Plavecký bazén / Jindřichov)

Proseč n.Nisou,Horní Proseč
Proseč n.Nisou,V Pastvinách
Proseč n.Nisou,Zlatá ulička
Proseč n.Nisou,u překladiště
Proseč n.Nisou,U Tenisu
Proseč n.Nisou,Široká
Na Roli
Nemocnice hl. vchod
Nemocniční
Divadlo 
Mírové nám.
Kamenná
Autobusové nádraží
Podhorská
Podhorská Vikýř
Jarní
Novoveská
Nám.B.Němcové
Pod sídlištěm
Spojovací
Jablonecké Paseky
Jablonecké Paseky,ELP
Plavecký bazén

Změny na lince: 
Linka  je  v centru  vedena  přes  Mírové  nám.  Pro  posílení 
obsluhy  této  části  centra.  Z Jabloneckých  Pasek  ELP  jsou 
vybrané spoje prodlouženy na zastávku Plavecký bazén, jiné 
vybrané spoje pokračují ze zastávky Jablonecké Paseky ELP 
do zastávky Lučany n N.,Jindřichov,konečná,  čímž přebírají 
od ostatních linek kompletně obsluhu Jindřichova. Převzetím 
obsluhy Jindřichova a bazénu tak lze zrušit linku 118. Linka je 
provozně připravena (včetně disponibilního času vozidla na 
konečné  v Horní  Proseči)  na  prodloužení  na  zastávku 
Vratislavice,  výhybna,  kde  by  nabídla  díky  přestupu  na 
tramvajovou  linku  5  napojení  Proseče  na  Liberec.  Toto 
propojení však vyžaduje navýšení kilometrické objednávky až 
o  25 000  km v závislosti  na  počtu  spojů,  které  by  byly  do 
Vratislavic prodlouženy.

Kategorie vozidel: 7,7 m Počet vozidel v turnusu: 2 Km/rok: 90 000

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: -
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104
Lukášov – Rýnovice,prům.zóna – Liberecká – 
Autobusové nádraží – Horní nám. – Rybářská – 
Paseky ELP – Lučany n. N. – Horní Maxov

Lukášov,Koruna
Lukášov,Cihelná
Rýnovice,křiž.
Rýnovice,prům.zóna
Rýnovice,Belgická
Rýnovice,Nová osada
Na Roli
Nemocnice
Petra Bezruče
Liberecká
Lázně
Kamenná
Autobusové nádraží
Kamenná
Obchodní akademie
Horní nám.
Rybářská
Mánesova
Sídl.Šumava
Březová
Jablonecké Paseky,ELP
Jablonecké Paseky
Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb.
Lučany n.Nisou,Fatra
Lučany n.Nisou,Blaník
Lučany n.Nisou,škola
Lučany n.Nisou,Horní Lučany
Lučany n.Nisou,Horní Lučany 
pension
Lučany n.Nisou,Horní Maxov,křiž.
Lučany n.Nisou,Horní 
Maxov,Karlov
Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel

Změny na lince: 
V úseku mezi  zastávkami  Autobusové nádraží  a  Mánesova 
jede přes zastávky Obchodní  akademie,  Horní  nám. a přes 
nově zřízenou zastávku Rybářská.   

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 3 Km/rok: 266 000

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min Interval o víkendu: 60 min
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107
Liberec.Kunratice,Mšenská – Rýnovice, 
pr.zóna / Želivského - Rýnovice,samoobsluha – 
Mšeno – Autobusové nádraží - Žižkův vrch

Žižkův vrch
Na Kopci
Nerudova
Masná
Turnovská
U Gymnázia
Pražská
Autobusové nádraží
Kamenná
Obchodní akademie
Horní nám.
Jablonex
Mšeno,kaplička
Mšeno,škola
Mšeno,U Jelena
Mšeno,slévárna
Rýnovice,Ostrý Roh
Rýnovice,samoobsluha
Rýnovice,Pomněnková
Rýnovice,Želivského
Rýnovice,Raymond
Rýnovice,Belgická
Rýnovice,u výtopny
Rýnovice,prům.zóna
Rýnovice,křiž.
Lukášov,Cihelná
Lukášov,Koruna
Liberec,Kunratice,Nad Lukášovem
Liberec,Kunratice,Mšenská

Změny na lince: 
V úseku  mezi  zastávkami  Žižkův  vrch  a  Masná  je  linka 
převedena na  novou trasu přes nově zřízené zastávky Na 
Kopci a Nerudova, čímž zajišťuje obsluhu jižní části Žižkova 
vrchu. O víkendu je nově linka vedena i v úseku Žižkův vrch – 
Autobusové  nádraží  v hodinovém  intervalu.  Pro  tento  účel 
jsou  odebrány  víkendové  spoje  nad  rámec  hodinového 
intervalu z linky 108. 

Kategorie vozidel: 13 m
Počet vozidel v turnusu: 4 

(sdílené s linkou 106)
Km/rok: 155 000

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min Interval o víkendu: 60 min
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108
Žižkův vrch – Vodní – Liberecká – Divadlo - 
Autobusové nádraží – Nám. B. Němcové – 
Podhorská Vikýř -  Paseky,ELP

Žižkův vrch
Žižkův vrch sídliště
Pasířská
Vodní
U Nisy
Liberecká
Divadlo
Mírové nám.
Kamenná
Autobusové nádraží
Podhorská
Podhorská Vikýř
Jarní
Novoveská
Nám.B.Němcové
Pod sídlištěm
Spojovací
Jablonecké Paseky
Jablonecké Paseky,ELP

Změny na lince: 
V úseku mezi zastávkami Žižkův vrch a Autobusové nádraží 
je  linka  převedena  na  novou  trasu  přes  nově  zřízené 
zastávky Žižkův vrch, sídliště, Pasířská, Vodní (zastávka sice 
existuje,  ale dosud byla obsluhována jen noční linkou) a U 
Nisy.  Dále  pak  jede  přes  zastávky  Liberecká,  Divadlo  a 
Mírové nám. na zastávku Kamenná, odkud již pokračuje po 
své trase. Linka zlepšuje obsluhu sídliště Žižkův vrch a okolí 
Vodní  ulice,  kde  nabízí  kvalitní  obsluhu  i  hustě  obydleným 
oblastem, které dosud zůstávaly mimo dosah pětiminutové 
docházky na MHD. O víkendu je omezen počet spojů linky 108 
na  hodinový  interval  ve  prospěch  zavedení  hodinového 
intervalu  linky  107  i  v relaci  Autobusové  nádraží  –  Žižkův 
vrch,  protože  nově  každá  z těchto  linek  obsluhuje  jinou 
oblast.

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 2 Km/rok: 63 000

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min
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109 Mšeno,Arbesova – Mšeno, sídliště – Želivského

Mšeno,Arbesova MŠ
Mšeno,Arbesova ZŠ
Mšeno,škola
Mšeno,kaplička
Mšeno, sídliště
Želivského

Změny na lince: 
Linka  je  ze  zastávky  Mšeno,kaplička  vedena  přes  nově 
zřízenou  zastávku  Mšeno,sídliště  na  zastávku  Želivského, 
čímž nabízí nové spojení mezi sídlištěm Mšeno a nedalekým 
obchodním  komplexem  u  zastávky  Želivského.  V zastávce 
Želivského je zajištěn přestup ve směru Autobusové nádraží. 
Linka  je  nově  vedena  v hodinovém  intervalu  v průběhu 
celého dne v pracovní dny i o víkendech. Linka 110 je zrušena 
ve prospěch linky 109.

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 1 Km/rok: 46 000

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min Interval o víkendu: 60 min
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112 Mšeno,Arbesova – Mšeno, sídliště – Želivského

Rýnovice,prům.zóna
Rýnovice,Raymond
Rýnovice,samoobsluha
Rýnovice,Ostrý Roh
Mšeno,slévárna
Mšeno,U Jelena
Mšeno,škola
Mšeno,kaplička
Jablonex
Obchodní akademie
Mírové nám. (Radnice)
Divadlo
Liberecká
Lázně
Autobusové nádraží
Kamenná
Obchodní akademie
Horní nám.
Jablonex
Mšeno,kaplička
Mšeno,škola
Mšeno,U Jelena
Mšeno,slévárna
Rýnovice,Ostrý Roh
Sídliště Janovská
Rýnovice,sídliště
Rýnovice,samoobsluha
Rýnovice,Raymond
Rýnovice,Belgická
Rýnovice,u výtopny
Rýnovice,prům.zóna

Změny na lince: 
Ve směru z centra  mezi  zastávkami  Rýnovice,Ostrý  Roh a 
Rýnovice,samoobsluha je linka vedena novou jednosměrnou 
trasou  přes  zastávku  Sídliště  Janovská  a  nově  zřízenou 
zastávku  Rýnovice,sídliště.  Alternativně  lze  tuto  novou 
jednosměrnou  trasu  obsluhovat  vždy  ve  směru 
převládajícího přepravního proudu, tedy dopoledne ve směru 
do centra,  odpoledne a večer ve směru z centra.  Takováto 
úprava by znamenala dodatečné navýšení o 1600 km/rok.

Kategorie vozidel: 10,7 m Počet vozidel v turnusu: 2 Km/rok: 35 800

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: - Interval o víkendu: -
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113 Autobusové nádraží – Květinová – Turnovská - 
Malé Vrkoslavice – Kokonín IMP

Autobusové nádraží
Kamenná
Dlouhá
Květinová
Turnovská
Pod stadionem
Vrkoslavice,Malé Vrkoslavice
Vrkoslavice,has.zbroj.
Vrkoslavice,Janáčkova
Kokonín,Krkonošská
Kokonín,pošta
Kokonín,sokolovna
Kokonín,IMP

Změny na lince: 
Linka  nově  obsluhuje  nově  zřízené  zastávky  Dlouhá  a 
Květinová namísto dosavadní trasy přes zastávky Pražská a 
U  Gymnázia.  Tím  nabízí  obsluhu  rozsáhlé  dosud 
neobsluhované oblasti.

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 1 Km/rok: 28 400

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: - Interval o víkendu: -
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115 Rychnov u Jablonce n. N.- autobusové nádraží – 
Rýnovice, prům. zóna – Janov n. N.

Rychnov u Jablonce n.N.,nádraží
Rychnov u Jablonce n.N.,náměstí
Rychnov u Jablonce n.N.,TAXUS
Rychnov u J.,odb.Dobrá Voda
Rádlo,odbočka
Pod stadionem
U Gymnázia
Pražská
Kamenná
Autobusové nádraží
Obchodní akademie
Horní nám
Ulice 28. října
Petra Bezruče
Nemocnice
Rýnovice,Nová osada
Rýnovice,Belgická
Rýnovice,u výtopny
Rýnovice,prům.zóna
Rýnovice,Raymond
Rýnovice,samoobsluha
Sídl.Janovská
Janovská Silka
Janov n.Nisou,Loučná
Janov n.Nisou,Hraničná
Janov n.Nisou,Modrý Dunaj
Janov n.Nisou,transf.

Změny na lince: 
Intervaly linky jsou upraveny do hodinového taktu v průběhu 
celého dne včetně  víkendů.  Je navrženo časové provázání 
linky  s přestupy  na  rychlíky  v Rychnově  u  Jablonce  n.  N. 
Linka je prodloužena v úseku autobusové nádraží – Janov n. 
N.  s využitím  spojů  linky  101,  oproti  kterým  je  navržena 
změna  trasy  přes  Petra  Bezruče,  Rýnovice,  prům.  zóna  a 
Rýnovice, samoobsluha, čímž je nově nabízeno rychlé přímé 
spojení  do  rozvíjející  se  průmyslové  zóny  z Rychnova  u 
Jablonce n. N. i z Janova n. N.

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 1 Km/rok: 219 500

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min

Linky 105,  106,  121,  126, 130, 131,  132 a 133 zůstávají  beze změny.  Linky 110,  116 a 118 jsou 
zrušeny, jejich úlohu přebírají v systému ostatní linky.
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3. Návrh struktury vozového parku 

3.1 Počty a parametry vozidel

Viz kalkulace v kapitole 7

3.2 Srovnání provozu dle trakce
Pozn. Hodnoty vždy uváděny pouze vozidlo délky 13 m.

Dieselová trakce

Předpokládaný proběh za 1 kalendářní rok 50 tis. km
Pořizovací cena autobusu standard (podle typu a vybavenosti) 5,5-6 mil. Kč
Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 40 l 100 km
Cena nafty (průměr ČSÚ za 48 týdnů 2020) s DPH 28,04 Kč l
Cena nafty (průměr ČSÚ za 48 týdnů 2020) bez DPH 23,17 Kč l
Náklad spotřeby nafty 363,40 tis. Kč
Náklad spotřeby nafty na km 9,27 Kč/km
Odpisová doba (účetní, daňový odpis 5 let) 8 let
Roční odpis 687,50 tis. Kč
Odpis na km 13,75 Kč/km

Uplatňovaná výše spotřební daně po snížení 9,95 Kč/l
Snížení nákladů na spotřebu -0,40 Kč/km
Výsledná cena nákladů na spotřebu nafty 8,87 Kč/km

Dieselová trakce

Schválena změna spotřební daně o 1,- Kč/l nafty

Servisní údržba a běžné opravy – podle výrobců cca shodné s vozidly na CNG

Personální potřeba (řidiči) – shodné s vozidly na CNG

Údržbová základna:

 externí dopravce v ZVS: má vybudovanou, nulové investiční náklady
 vnitřní  zadavatel  –  minimalizace  údržbové  základny  na  úklid  a  drobné  opravy, 

externí nákup oprav (např. při nákupu vozidel vč. full servisu), nutno specifikovat 
rozsah  in-house  činností  s ohledem  na  vhodnou  plochu/areál  a  proveditelnost 
přípravy základny v potřebném čase

 DPMLJ. – vybudovaná, nulové investiční náklady, nutno splnit požadavky legislativy
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CNG trakce

Předpokládaný proběh za 1 kalendářní rok 50 tis. km
Pořizovací cena autobusu (podle vybavenosti) 6,5-7 mil. Kč 
Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 35 kg/100  km
Cena CNG (zdroj: cng.cz) s DPH 27,55 Kč/kg
Cena CNG bez DPH 22,77 Kč/kg
Náklad spotřeby CNG 398 475 Kč
Náklad spotřeby CNG na km 7,97 Kč/km

Odpisová doba (účetní-předpokládaná životnost vyšší než u dieselových vozidel, daňový odpis 5 
let)

8 let

Roční odpis 813 tis. Kč
Odpis na km 16,25 Kč/km

Zvýšené údržbové náklady na  revizi  tlakových nádob (roční) 40 000 Kč/vozidlo
Zvýšené údržbové náklady na revizi (není započítána „velká“ revize, prováděná 1x za 5 let) 0,80 Kč/km

Investiční náročnost pro plnící stanici 10-15 vozidel 20-25 mil. Kč 
Doba odepisování (odpisová skupina 5 = 30 let) 30 let
Roční odpis 666,667 tis. Kč

Průměrná mzda kategorie Doprava a skladování ČSÚ (2019)  31 441 Kč/měsíc
Roční náklady pro 2 zaměstnance vč. odvodů 1 011,142 tis. Kč

Nutné zvýšené náklady na personální náklady pro obsluhu plnící stanice
Odhadovaná roční výše personálních nákladů (podle provozní doby 2 -3 zaměstnanci)

CNG trakce

Společné náklady 

Výše spotřební daně započtená do ceny (3,90 Kč/kg) je však omezena jen do roku 2025

Schválena změna spotřební daně o 1,- Kč/l nafty
Servisní údržba a běžné opravy – podle výrobců cca shodné s vozidly na diesel

Nutné investiční náklady na vybudování plnící stanice

Výše spotřební daně započtená do ceny (3,90 Kč/kg) je však omezena jen do roku 2025

Ojetá vozidla nejsou v této chvíli na trhu v ČR, nákup ojetých ze zahraničí není doporučován 
(neúměrně vysoké náklady na modernizace a přizpůsobení provozu v ČR)

Servisní údržba a běžné opravy – podle výrobců cca shodné s vozidly na diesel

Vybudování  plnící  stanice  nutné  u  všech  možných  provozovatelů  (nikdo  z  nich  je 
neprovozuje)

Z hlediska emisních limitů jsou autobusy na CNG srovnatelné s EURO IV.
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Elektrická trakce

Předpokládaný proběh vozidla za 1 kalendářní rok 50 tis. km
Pořizovací cena autobusu (opět dle vybavení) 13-14 mil. Kč
Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 150 kWh/100 km
Cena kWh (zveřejněná průměrná) s DPH 4,34 Kč/kWh
Cena kWh bez DPH 3,59 Kč/kWh
Pozn.: cena je závislá na nákupu silové složky. Správa železnic zveřejňuje svůj nákup s připočtením 
poplatků za distritbuci (regulované) a výsledná cena roku 2020 je bez DPH 

2,39 Kč/kWh

Náklad spotřeby za kWh 269 tis. Kč
Náklad spotřeby CNG na km 5,38 Kč/km
Odpisová doba (účetní-předpokládaná životnost vyšší než u dieselových vozidel, daňový odpis 5 let) 8 let
Roční odpis 1 625 tis. Kč
Odpis na km 32,50 Kč/km

Závisí na dobíjecích příkonech 40-50 mil. kč

Elektrická trakce

Nutné investiční náklady na vybudování napájecí stanice 
Společné náklady 

Vybudování nabíjecích stanic – záleží na provozovateli.

Tam, kde je již k dispozici trolejbusová trakční síť v rozumném dosahu autobusových linek, 
je  snaha  využívat  bateriové  (parciální)  trolejbusy.  Budování  zcela  nové trolejové  sítě  je 
značně nákladné. Proto města, která ji dnes nemají (což je případ Jablonce nad Nisou) nebo 
ji  nemají  dostatečně  blízko  autobusovým  linkám,  jdou  cestou  bateriových  elektrobusů, 
případně v zahraničí zkoušejí palivočlánkové (vodíkové) elektrobusy. 

Využití  pouze  zásuvkového  nabíjení  elektrobusů  v  noci  nebo  také  rychlého  průběžného 
dobíjení přes den se odvíjí od denního kilometrického proběhu. Velmi zhruba platí, že do cca 
180 km denně si lze vystačit s nočním nabíjením, pak už je nutno dobíjet na cestě. Limit 
180 km denního proběhu je v podmínkách MHD Jablonce nad Nisou teoreticky (při uvažování 
průměrných hodnot) splnitelný. Bude však nutno prověřit spotřebu různých vozidel na trhu 
ve stoupání a za zhoršené adheze. Případně lze dop

Vozidlo, které se nabíjí, nevydělává. Proto je snaha využívat rychlé uzemněné dobíjení (viz 
předpis EHK OSN 100) umožňující velké hodnoty nabíjecího výkonu, a tím i krátký pobyt při 
nabíjení. 

Zásuvkové  nabíjení  i  rychlonabíjení  je  předmětem  mezinárodní  standardizace.  Každé 
nestandardní řešení vede k „přivázání si“ zákazníka-dopravce k dodavateli (vendor lock-in).

Elektrobus je dnes cca 2- až 3krát dražší než srovnatelný dieselový autobus, přičemž ušetří 
kolem  25  –  30 %  provozních  nákladů  na  palivu/energii  a  údržbě  (záleží,  jaké  všechny 
náklady  započítáváme  do  provozních  nákladů).  Zpravidla  to  není  dost  na  to,  aby  si 
elektrobus vydělal na zvýšenou investici. 

Úskalím elektrobusu jsou trakční  baterie,  jejichž  cena tvoří  kolem poloviny ceny celého 
vozidla. Při poklesu kapacity na 70 % je nutno ji vyměnit. Kdy k tomu dojde, se nikdy předem 
neví, protože to závisí na mnoha faktorech. Proto dodavatelský trh stále více nabízí záruku 
nebo jiné smluvní zajištění funkčních baterií po celou dobu životnosti elektrobusu.
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Současná  85%  dotace  na  elektrobusy  rozhýbala  trh,  ale  má  finanční  úskalí  v  podobě 
dotované části majetku, kterou nelze odepisovat. V následujícím období budou dotace méně 
štědré.

3.3 Závazky na provoz „čistých vozidel“
3.3.1 Výchozí podklady
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, kterou se mění směrnice 

2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel;

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, o schvalování motorových 
vozidel  a  jejich  přípojných  vozidel,  jakož  i  systémů,  konstrukčních  částí  a 
samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s 
nimi,  o  změně  nařízení  (ES)  č.  715/2007  a  č.  595/2009  a  o  zrušení  směrnice 
2007/46/ES;

• Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  661/2009,  o  požadavcích  pro 
schvalování  typu  motorových  vozidel,  jejich  přípojných  vozidel  a  systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z 
hlediska obecné bezpečnosti;

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro 
alternativní paliva;

• Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně 
a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a  2003/30/ES;

• Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2018/2001,  o  podpoře  využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění).

3.3.2 Analýza povinností z práva EU
Podíl čistých vozidel v rámci veřejných zakázek na vozidla a služby bude povinný, a to tak, 
že musí být naplněno minimálně stanovené procento z celkového počtu silničních vozidel, 
jež spadají do celkové množiny všech zakázek zadaných mezi 2. 8. 2021 a 31. 12. 2025 pro  
první referenční období a mezi 1. 1. 2026 a 31. 12. 2030 pro druhé referenční období.

Česká  republika  má  stanovené  procento  pro  období  2.8.2021  až  31.12.2025  pro  osobní  
automobily, minibusy a nákladní dodávková auta 29,7 %, pro autobusy 41 % a pro nákladní 
auta 9 %; pro období  1. 1. 2026 až 31. 12. 2030 pro osobní automobily, minibusy a nákladní  
dodávková auta 29,7 %, pro autobusy 60 % a pro nákladní auta 11 %.

U autobusů musí  být  poloviny  stanoveného procenta  dosaženo prostřednictvím zakázek 
na autobusy s nulovými emisemi ve smyslu čl. 4 bodu 5 směrnice (vozidlo bez spalovacího 
motoru nebo se spalovacím motorem, který vypouští  méně než 1 g CO2/kWh, nebo který 
vypouští méně než 1 g CO2/km); tento požadavek se snižuje na 1/4 v období 2. 8. 2021 až 31. 
12. 2025, pokud více než 80 % autobusů, které spadají do celkové množiny všech zakázek 
zadaných v tomto období v daném členském státě, tvoří autobusy dvoupodlažní.

Směrnice se nepoužije na:
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• zemědělská  nebo  lesnická  vozidla  ve  smyslu  nařízení  Evropského  parlamentu  a 
Rady (EU) č. 167/2013,

• dvoukolová  a  tříkolová  vozidla  a  čtyřkolky  ve  smyslu  nařízení  Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013,

• pásová vozidla a

• jakákoli vozidla s vlastním pohonem zvlášť zkonstruovaná a vyrobená k provádění 
určité  práce,  jež  nejsou  vzhledem ke  svým konstrukčním vlastnostem vhodná  k 
přepravě  osob  ani  zboží  a  která  nejsou  strojními  zařízeními  upevněnými  na 
podvozku motorového vozidla;

• autobusy, které nejsou vozidly s kapacitou více než 22 cestujících kromě řidiče, která 
jsou konstruována tak, že mají prostor pro stojící  cestující,  který umožňuje jejich 
častý pohyb;

• autobusy, která nejsou vozidly s kapacitou nejvýše 22 cestujících kromě řidiče, která 
jsou určena k přepravě stojících cestujících, mají sedadla a jsou vybavena pro stojící 
cestující.

Členské státy mohou z požadavků směrnice vyjmout následující vozidla:

• zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití pouze ozbrojenými silami;

• zkonstruovaná nebo vyrobená k použití především na staveništích nebo v lomech, 
přístavech nebo na letištích;

• zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou 
a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;

• s  pancéřováním  na  ochranu  před  střelami  určená  pro  ochranu  přepravovaných 
cestujících nebo nákladů (pancéřové vozy);

• určená  k  přepravě  nemocných  nebo  raněných  osob,  která  mají  pro  tento  účel 
zvláštní výstroj (sanitky);

• určená  k  přepravě  zemřelých  osob,  která  mají  pro  tento  účel  zvláštní  výstroj 
(pohřební auta);

• vyrobená  nebo přestavěná  tak,  aby  mohla  přepravovat  jednu  nebo  více  osob  na 
invalidním vozíku při cestování po pozemních komunikacích (osobní auta do 8 míst 
mimo řidiče přístupná pro invalidní vozík);

• která nejsou určena pro převoz nákladů a která jsou vybavena jeřábem s klopným 
momentem rovnajícím se 400 kNm nebo vyšším (autojeřáby).
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3.3.3 Dopad účinků směrnice na zadavatele
Směrnice Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2019/1161,  kterou  se  mění  směrnice 
2009/33/ES  o  podpoře  čistých  a  energeticky  účinných  silničních  vozidel,  není  přímo 
aplikovatelná, nicméně stanovené hodnoty a termíny (zejména v příloze) nelze vnímat jinak, 
než jako přímo aplikovatelné – nebudou moci být národní legislativou změkčeny.

Dle Směrnice je klíčové datum 2. 8. 2021 – její působnost (účinnost v případě transpozice) je 
na zadávání veřejných zakázek, u nichž byla zaslána výzva k účasti v soutěži po 2. 8. 2021, 
nebo u nichž veřejný nebo odvětvový zadavatel po uvedeném dni zahájil  zadávací řízení 
(není-li stanovena výzva k účasti v soutěži) – viz čl. 3 odst. 1. Dále platí, že pro účely výpočtu 
stanoveného  minimálního  procenta  se  za  datum zakázky,  které  má  být  bráno  v  potaz, 
považuje datum ukončení zadávacího řízení zadáním zakázky – viz čl. 5 odst. 2.

Zásadní pro aplikaci směrnice však je datum přijetí a účinnosti nového zákona nebo novely 
stávajícího zákony, který bude Směrnici transponovat. S ohledem na zkušenosti s přípravou 
legislativy  zejména na MD ČR (norma je  připravovaná na MMR ve spolupráci  s MD)  lze 
realisticky předpokládat,  že nové podmínky  zadávací  řízení  vypsané v 1.  pololetí,  ideálně 
v 1.kvartále roku 2021 neovlivní.

3.4 Dílčí závěr
S ohledem na neaplikaci požadavků na čistá vozidla doporučujeme sledovat varianty:

 dieselová vozidla splňující EURO IV
 vozidla na CNG, pokud by byl dostupný provozovatel s plnící stanicí.

S ohledem  na  vysoké  fixní  investiční  náklady  a  relativně  neověřené  vlastnosti  vozidel 
v dlouhodobém provozu (problematika výměny baterií) nedoporučujeme sledovat variantu 
elektrické trakce.
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4. Lidské zdroje

V případě vnitřního provozovatele je oproti dopravci v ZVS nutno počítat s řídící strukturou 
společnosti (THP, dispečeři, vedení). V případě CNG provozu pak personál plnící stanice.

oba Počet řidičů 72,00
oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55 /rok
INT THP, dispečink, vedení 15,00
INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26 /rok

v tis. Kč, INT – vnitřní provozovatel, oba – INT + dopravce v ZVS

INT Obsluha plnící stanice 1 011,14 /rok

v tis. Kč, INT – vnitřní provozovatel, oba – INT + dopravce v ZVS

Bude rozpracováno podrobněji po profesích
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5. Problematika označníků
5.1.Označník zastávky

Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb. místní a přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace 
stanoví na silnici I. třídy krajský úřad (viz rovněž § 124 odst. 4 písm. b), na silnici II. a  
III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad 
obce s rozšířenou působností (viz rovněž § 124 odst.  6);  dle odst.  2 písm. b) pak 
dotčeným orgánem při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích  a  užití  zařízení  pro  provozní  informace  je  policie,  jde-li  o  silnice, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace; a dle § 77 odst. 6 se na 
veřejně  přístupné  účelové  komunikaci  místní  nebo  přechodná  úprava  provozu 
stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka.

Na  základě  národního  dodatku  ČSN  EN  12  899-1  jsou  závazné  vzorové  listy 
zpracovávané Centrem dopravního výzkumu, obsahující závazné podrobné stanovení 
rozměrů, tvarů a symbolů dopravních značek, což se týká i označníků zastávek – viz 
vzorový list VL 6 127.04-2 10.05 a VL 6 127.05-2 10.05.

Označníky zastávky jsou určeny k vyvěšení schválených a platných jízdních řádů, jak 
vyplývá z § 7 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, v 
platném znění.

Ustanovení § 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen 
zákon č.  111/1994 Sb.),  upravuje udělení  licence k provozování vnitrostátní  linkové 
osobní dopravy, přičemž stanovuje náležitosti žádosti o udělení licence, kterou je mj. 
i  trasa linky, včetně zastávek pro nástup a výstup, jejich úplných názvů a určení 
výchozí a cílové zastávky (§ 11 odst. 2 písm. b), a že o žádosti dopravce rozhoduje 
dopravní úřad, v jehož správním obvodu má být výchozí zastávka linky (§ 11 odst. 1).
Dle § 12 odst.1  písm. a)  zákona č.  111/1994 Sb.  dopravní  úřad licenci  udělí,  pokud 
označení všech zastávek na trase linky ve směru vedení spojů bylo stanoveno nebo 
umístěno  místní  nebo  přechodnou úpravou  provozu  na  pozemních komunikacích 
postupem podle zákona o silničním provozu.
Povinností dopravce je pak dle § 18 odst. 1 písm. f) zveřejnit v zastávce jízdní řád a 
název zastávky,  v městské autobusové dopravě dále číslo linky,  a po celou dobu 
provozování  dopravy  zajistit  v  zastávce  zveřejnění  jízdního  řádu  ve  znění  jeho 
schválených změn; u zastávky určené pouze pro výstup cestujících není vyvěšení 
jízdního řádu a čísla linky povinné.

Do novely zákona č. 111/1994 Sb. účinné od 4. 10. 2017 měl dopravce za povinnost 
„zřídit  označník zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem vybavena,  na všech 
označnících vyvěsit schválený jízdní řád a název zastávky“ (viz původní § 18 písm. f). 
Z  uvedeného  tedy  vyplývá,  že  zřizovat  označník  zastávky  již  není  povinností 
dopravce.
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Dle § 20 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. vlastníci a správci pozemních komunikací na 
trase linky jsou povinni strpět v zastávce zveřejnění jízdního řádu nebo umístění 
zařízení pro zveřejnění jízdního řádu.
Zvláštní  podmínky  se  týkají  náhradní  autobusové  dopravy  za  přerušenou  drážní 
osobní dopravu, které upravuje § 18c zákona č. 111/1994 Sb., kdy provozovatel drážní 
dopravy  nebo  jím  pověřený  dopravce  může  provozovat  náhradní  autobusovou 
dopravu,  pokud má platnou koncesi pro silniční motorovou osobní dopravu podle 
živnostenského  zákona.  Pro  provozování  náhradní  autobusové  dopravy,  která 
nepřesahuje 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se nevyžaduje udělení licence a 
schválení  jízdního  řádu;  vedení  linky  a  umístění  zastávek  musí  být  z  hlediska 
bezpečnosti silničního provozu schváleno Policií České republiky.

Specifika  jsou  v  případě  drážní  dopravy,  tj.  zastávek  tramvají  a  trolejbusů,  kdy 
provozovatel dráhy je povinen dle § 22 odst.  1  písm. e) zákona č. 266/1994 Sb.,  o 
dráhách,  v  platném znění,  označit  názvy  stanice  (zastávky),  které  provozuje;  dle 
písm. d) pro veřejnou drážní osobní dopravu zveřejnit jízdní řády a jejich změny.

5.2 Finanční náročnost instalace nových označníků

Dle zkušeností zpracovatele se cena označníků běžně pohybuje od 50 do 200 (+) tis. Kč ,  
podle jeho rozměrů, vybavení a nákladů na instalaci (např. přivedení el. přípojky).

Označník dražšího typu doporučujeme pouze v lokalitách s největším obratem cestujících 
a/nebo  přestupních  uzlech.  Zde  by  měl  být  buď  označník  s vestavěným  displejem 
zobrazujícím  odjezdy  spojů  (ideálně  v reálném  čase)  nebo  případně  mimo  označník 
samostatně  stojící  větší  a  z dálky  dobře  viditelný  displej  s odjezdy.  Dále  je  také  možný 
reproduktor pro hlášení mimořádností.

Na  ostatní  zastávky  postačí  klasický  označník  s papírovým  jízdním  řádem  a  doplněný 
o užitečné  informace  pro  cestující  jako  mapa  nejbližšího  okolí,  případně  směrovky 
k významným cílům apod.

Orientační počet označníků je 314, z toho v cca 30-40 lokalitách doporučujeme označník 
vyššího standardu (s displejem). Orientační náklady na reinstalaci označníků odhadujeme 
na 20 mil. Kč.

Bude dále zpřesněno
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6. Možnosti a rizika zajištění financování

6.1 Formy financování pořízení majetku
1. Vlastní zdroje

Stávající  dopravce  ZVS:  podle  výkazů  MD  o  hospodaření  dopravců  v ZVS  nevytvářejí 
dostatečné částky zdrojů: za rok 2019 to byly odpisy ve výši 3,89 Kč/km a zisk (čistý příjem) 
0,08 Kč/km. Vlastní zdroje jsou tak velmi omezené.

Vnitřní  provozovatel:  žádné vlastní  zdroje  nemá,  vlastní  zdroje  možné získat  navýšením 
základního jmění, vložením kapitálu

Zisk (čistý příjem) může být tvořen až do výše 7,5 % zůstatkové hodnoty vloženého majetku 
v každém  kalendářním  roce  (stanoví  se  pravidly  smlouvy  o  ZVS),  s ohledem  na  výši 
v členském státě obvyklou 

Možnost 7,5 % v reálných nabídkových řízení na ZVS nevyužívá nikdo, když se soutěží tak si 
uchazeči zisk samozřejmě započítávají, ale konkurenční tlak ho velmi snižuje. 

7,5 % by se uplatnilo pro vnitřního provozovatele při přímém zadání.

2. Cizí zdroje

Bankovní úvěr investiční: získání úvěru na základě smlouvy o ZVS je pro všechny subjekty 
dosažitelné. Náklady zatíží úroková míra v závislosti na výši úvěru a délce splácení.

Zisk (čistý příjem) může být tvořen až do výše 7,5% zůstatkové hodnoty vloženého majetku 
v každém kalendářním roce (stanoví se pravidly smlouvy o ZVS)

3. Finanční leasing

Tato forma financování  je  rovněž možná  pro všechny subjekty,  jistotou pro leasingovou 
společnost je smlouva o ZVS.  Pořizovací cena bude zvýšena o finanční  náklady (obdoba 
úroků).  POZOR:  touto  formou financování  dopravce  nemůže  vytvářet  zisk  (čistý  příjem),  
protože zisk se může tvořit pouze z hodnoty majetku, která je ve vlastnictví dopravce

4. Splátkový prodej – dodavatelský úvěr

Opět možné pro všechny subjekty, rozdíl oproti finančnímu leasingu v tvorbě zisku (čistého 
příjmu). Nákup touto formou znamená pořízení majetku do přímého vlastnictví dopravce, je 
tedy možné tvořit zisk (čistý příjem) 

6.2 Investiční dotace a dopad do ekonomiky
Z  dlouhodobého  ekonomického  pohledu  jsou  investiční  dotace  zrádné,  pouze  odsunují 
problém nedostatku finančních zdrojů do budoucna. Důvodem je skutečnost, že investiční 
dotace snižuje hodnotu majetku, netvoří tak finanční zdroje do budoucna, netvoří zisk (čistý 
příjem).  Odpisy  musí  vlastně  nahradit  přiměřeným  ziskem  –  toto  riziko  podceňují  jak 
objednatelé tak i dopravci.
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7. Srovnání různých modelů zajištění MHD
7.1 Finanční porovnání trakcí
7.1.1 Dieselová trakce

není-li uvedeno jinak: tis. Kč bez DPH
cenová úroveň 2020

10 let smlouvy/provozu
1439,9 tis.km / rok

Řádek Scénář Celkem Jednotka

7,7 9,5 10,7 13,0
1 oba Počet vozidel 4 8 4 14 30,00 ks
2 oba Cena vozidla 2 900 5 250 5 600 5 950 19 700,00
3 oba Pořízení vozidel 11 600 42 000 22 400 83 300 159 300,00
4 oba Roční odpis 1450 5250 2800 10412,5 19 912,50
5 oba Správní režie, předvídatelné provozní náklady 8 200,00
6 ZVS % čistého příjmu %
7 ZVS Čistý příjem 406 1470 784 2915,5 5 575,50
8 INT Administrace nákupů, mini. údržbová zákl. 9 000,00
9 INT Celkem fixní 176 500

10 ZVS Celkem fixní 173 076

11 oba Průměrná spotřeba 24 29 33 40 l /100 km
12 oba Roční proběh 117,9 243,5 42,2 1036,3 1 439,90 tis. km /rok
13 oba Náklady na naftu 5,09 6,37 7,23 8,87 Kč /km
14 oba Celkem náklady na naftu 600 1 552 305 9 190 11 646,76
15 oba Počet řidičů 72,00
16 oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55
17 INT THP, dispečink, vedení 15,00
18 INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26
19 oba Ostatní variabilní náklady 9 000,00
20 INT Celkem variabilní 64 591,57
21 ZVS Celkem variabilní 53 098,31
22 INT CDV na 1 km 57,12 Kč /km
23 ZVS CDV na 1 km 48,90 Kč /km
24 oba Meziroční inflace 2021-2022 2,00 %
25 INT CDV na 1 km v roce 2023 59,42 Kč /km
26 ZVS CDV na 1 km v roce 2023 50,87 Kč /km
27 oba výnosy 30 000,00 /rok
28 oba výnosy na 1 km 20,83 Kč/km
29 INT náklad na CDV na 1 km 38,59 Kč/km
30 ZVS náklad na CDV na 1 km 30,04 Kč/km
31 INT roční náklad 55 564,13
32 ZVS roční náklad 43 250,26

Vozidlo délky
Fixní náklady

1,00

Variabilní náklady

Ceny vozidel předpokládané nové, odhad na základě praxe autorů, přesně bude záležet 
na situaci na trhu

Levněji vychází varianta ZVS:

 cena za km po odečtení výnosů 30 Kč
 roční náklad v 1. roce provozu 43,3 mil. Kč

Dražší je varianta vnitřního dopravce (INT)

 cena za km po odečtení výnosů 38,6 Kč

30 | 38



 roční náklad v 1. roce provozu 55,6 m

Rozdíl je daný zejména personálními náklady na personál vnitřního dopravce, kde dopravce 
v ZVS tyto náklady rozpouští ve větších dopravních výkonech.

7.1.2 CNG Trakce
není-li uvedeno jinak: tis. Kč bez DPH
cenová úroveň 2020

10 let smlouvy/provozu
1439,9 tis.km / rok

Řádek Scénář Celkem Jednotka

7,7 9,5 10,7 13,0
1 oba Počet vozidel 4 8 4 14 30,00 ks
2 oba Cena vozidla 3 200 5 800 6 400 6 700 22 100,00
3 oba Pořízení vozidel 12 800 46 400 25 600 93 800 178 600,00
4 oba Roční odpis 1600 5800 3200 11725 22 325,00
5 INT Plnící stanice (inv) 21 000,00
6 INT Plnící stanice (inv) - roční odpis 700,00 /rok
7 ZVS % čistého příjmu %
8 ZVS Čistý příjem 448 1624 896 3283 6 251,00
9 oba Správní režie, předvídatelné provozní náklady 8 200,00

10 INT Administrace nákupů, mini. údržbová zákl. 9 000,00
11 INT Obsluha plnící stanice 1 011,14 /rok
12 INT Celkem fixní 212 911,42
13 ZVS Celkem fixní 184 851,00

14 oba Průměrná spotřeba 21 26 29 35 kg /100 km
15 oba Roční proběh 117,9 243,5 42,2 1036,3 1 439,90 tis. km /rok
16 oba Náklady na CNG 4,72 5,82 6,56 7,97 Kč /km
17 oba Celkem náklady na CNG 557 1 418 277 8 259 10 510,25 /rok
18 INT Roční revize tlakových nádob 1 200,00 /rok
19 INT 5letá revize tlakových nádob 504,00 /rok
20 oba Počet řidičů 72,00
21 oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55 /rok
22 INT THP, dispečink, vedení 15,00
23 INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26 /rok
24 oba Ostatní variabilní náklady 9 000,00 /rok
25 INT Celkem variabilní 65 159,06 /rok
26 ZVS Celkem variabilní 54 063,85 /rok
27 INT CDV na 1 km 60,04 Kč /km
28 ZVS CDV na 1 km 50,38 Kč /km
29 oba Meziroční inflace 2021-2022 2,00 %
30 INT CDV na 1 km v roce 2023 62,46 Kč /km
31 ZVS CDV na 1 km v roce 2023 52,42 Kč /km
32 oba výnosy 30 000,00 /rok
33 oba výnosy na 1 km 20,83 Kč/km
34 INT náklad na CDV na 1 km 41,63 Kč/km
35 ZVS náklad na CDV na 1 km 31,59 Kč/km
36 INT roční náklad 59 942,79
37 ZVS roční náklad 45 479,93

Variabilní náklady

Fixní náklady
Vozidlo délky

1,00

Ceny vozidel předpokládané nové, odhad na základě praxe autorů, přesně bude záležet 
na situaci na trhu

Levněji vychází varianta ZVS:

 cena za km po odečtení výnosů 32 Kč
 roční náklad v 1. roce provozu 45,5 mil. Kč
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Dražší je varianta vnitřního dopravce (INT)

 cena za km po odečtení výnosů 41,6 Kč
 roční náklad v 1. roce provozu 60 mil. Kč

Rozdíl je daný zejména personálními náklady na personál vnitřního dopravce, kde dopravce 
v ZVS tyto náklady rozpouští ve větších dopravních výkonech a dále na nákladech na 
vybudování a provoz plničky CNG. Pro dopravce v ZVS je k ceně CNG stanovena přirážka 
odpovídající přejezdům za účelem plnění, nákupu od jiného provozovatele plničky. Pokud by 
provozovatel v ZVS disponoval svoji plničkou zahrnul by do ceny výkonu i její odpisy. Zde je 
tedy možné, že by se v různých případech mohl rozdíl mezi vnitřním a externím dopravcem 
lehce zmenšit.

7.1.3 Elektrická trakce
není-li uvedeno jinak: tis. Kč bez DPH
cenová úroveň 2020

10 let smlouvy/provozu
1439,9 tis.km / rok

Řádek Scénář Celkem Jednotka

7,7 9,5 10,7 13,0
1 oba Počet vozidel 2 10 4 14 30,00 ks
2 oba Cena vozidla 5 400 15 400 15 400 16 000 52 200,00
3 oba Pořízení vozidel 10 800 154 000 61 600 224 000 450 400,00
4 oba Správní režie, předvídatelné provozní náklady 8 200,00
5 ZVS % čistého příjmu %
6 ZVS Čistý příjem 108 1540 616 2240 4 587,33
7 INT Minimalistická údržbová základna (inv.) 6 500,00
8 INT Napájecí stanice 50 000,00
9 INT Plnící stanice (inv) - roční odpis 1 666,67 tis. Kč / rok

10 INT Celkem fixní 10 800 154 000 61 600 224 000 481 766,67
11 ZVS Celkem fixní 10 908 155 540 62 216 226 240 463 187,33

12 oba Průměrná spotřeba 89 110 123 150 kWh /100 km
13 oba Roční proběh 117,9 243,5 42,2 1036,3 1 439,90 tis. km /rok
14 oba Náklady na elektřinu 3,19 3,94 4,43 5,39 Kč /km
15 oba Celkem náklady na elektřinu 376 958 187 5 580 7 101,79 /rok
16 oba Počet řidičů 69,00
17 oba Celkem mzdové náklady řidičů 31 099,40 /rok
18 INT THP, dispečink, vedení 14,00
19 INT Celkem mzdové náklady ostatní 10 727,04 /rok
20 oba Ostatní variabilní náklady 6 000,00 /rok
21 INT Celkem variabilní 54 928,23 /rok
22 ZVS Celkem variabilní 44 201,19 /rok
23 INT CDV na 1 km 71,61 Kč /km
24 ZVS CDV na 1 km 62,87 Kč /km
25 oba Meziroční inflace 2021-2022 2,00 %
26 INT CDV na 1 km v roce 2023 74,50 Kč /km
27 ZVS CDV na 1 km v roce 2023 65,41 Kč /km
28 oba výnosy 30 000,00 /rok
29 oba výnosy na 1 km 20,83 Kč/km
30 INT náklad na CDV na 1 km 53,66 Kč/km
31 ZVS náklad na CDV na 1 km 44,57 Kč/km
32 INT CDV za celé období plnění smlouvy 1 072 703,34
33 ZVS CDV za celé období plnění smlouvy 941 769,28

Variabilní náklady

Fixní náklady
Vozidlo délky

1,00

Pozn. pořizovací ceny vozidel jsou hrubým odhadem.
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7.2 Porovnání jednotlivých trakcí a smluvních modelů

Provozovatel Trakce Poznámka
Dieselová CNG Elektrická

Vnitřní (INT) 1 3 5
Externí (ZVS) 2 4 6
DPMLJ jako INT 7 8 9

Scénáře a jejich výhody a nevýhody

Číslo CDV 
Kč/km

Výhody Nevýhody

1 38,6  nehrozí riziko 
komplikované 
soutěže na dopravce

 100% kontrola

 riziko neúspěšné soutěže 
dodavatele vozidel – ale 
menší než dopravce

 admin. a org. náročnější
 vyšší náklady

2 30,0  méně admin. a org. 
náročné

 nižší náklady

 vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce

3 41,6  nehrozí riziko 
komplikované 
soutěže na dopravce

 100% kontrola

 riziko neúspěšné soutěže 
dodavatele vozidel – ale 
menší než dopravce

 admin. a org. náročnější
 výrazně vyšší náklady 

(plnička)
 ekologický přínos CNG 

oproti diesel EURO IV je 
minimální

Bude prověřena možnost bez 
výstavby plničky.

4 31,6  méně admin. a org. 
náročné

 nižší náklady oproti 3

 vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce

 ekologický přínos CNG 
oproti diesel EURO IV je 
minimální

5 > 53,7  nejekologičtější (bez 
zohlednění primární 
výroby)

 výrazně vyšší náklady
 příliš neověřená 

technologie
 není standardizováno 

rozhraní napáj. kabelu
6 ?  nejekologičtější (bez 

zohlednění primární 
výroby)

 výrazně vyšší náklady
 problematická soutěž 

zahrnující výstavbu 
napájecích stanic
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 není standardizováno 
rozhraní napáj. kabelu

7
8

32,81  není potřeba žádná 
soutěž

 omezené možnosti vlivu na 
cenu

S ohledem na výše uvedené, zejména 

 výrazně vyšší náklady a otazníky u elektrické trakce
 mírně vyšší náklady u CNG při zanedbatelných výhodách (a min. ekol. přínosu)

doporučujeme nadále sledovat jen tyto scénáře

Číslo CDV 
Kč/km

Výhody Nevýhody

1 38,6  nehrozí riziko 
komplikované 
soutěže na dopravce

 riziko neúspěšné soutěže 
dodavatele vozidel – ale 
menší než dopravce

 admin. a org. náročnější
 vyšší náklady

2 30,0  méně admin. a org. 
náročné

 nižší náklady

 vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce

7
8

32,82  možnost přímého 
zadání

 omezené možnosti vlivu na 
cenu

K těmto variantám lze dopracovat variantu snížení požadavků na vozidla (připustit ojetá, i 
když jejich ceny se s ohledem na situaci na trhu obtížně stanovují) a prověřit možnosti a 
záměry DPMLJ z hlediska vozového parku.

7.3 Dotační možnosti v Libereckém kraji
Liberecký kraj v oblasti podpory „Doprava“ měl v roce 2020 tři programy:

6.1 rozvoj cyklistické dopravy: Účelem dotačního programu je výstavby a 
rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se 
smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a 
terénních cyklistických stezek Libereckého kraje.

6.3 podpora projektové přípravy: Účelem dotačního programu je podpora projektové 
přípravy výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, 
cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro 
cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje.

individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy: Možnosti zaměření:

 podpora dopravní výchovy dětí, která je stanovena v ročním plánu činností 
BESIP v Libereckém kraji na rok 2020. Jedná se o systematickou podporu 

1  kompenzace pro DPMLJ hrazená městem Liberec za 1 vzkm autobusu
2  ditto
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dopravní výchovu, která je součástí vzdělávání dětí v oblasti dopravní 
bezpečnosti (výuka se skládá z teoretické části, prováděné na učebnách a 
následně z praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách 
dětských dopravních hřišť (DDH)). Systematická dopravní výchova probíhá 
pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením 
závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání 
„Průkazu cyklisty“ podle tématického plánu Ministerstva dopravy,

 zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou 
nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně 
související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 
a krajské bezkontaktní čipové karty v Libereckém kraji v roce 2020,

 opatření proti šíření virovému onemocnění COVID-19 ve veřejné dopravě. 
Finanční pomoc je zaměřena na zakoupení technických chemických 
prostředků na dezinfekci vozidel, na osobní chemii na dezinfekci řidičů a 
obsluhujícího personálu, na ochranné pomůcky a dezinfekční práce.

 aktivity v oblasti dopravy, pokud na ně není možné podat žádost o dotaci   
v     žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možné   
požádat o dotaci z rozpočtu LK v oblasti dopravy formou individuální žádosti o 
dotaci,

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava

IROP a Liberecký kraj

V rámci IROP se Libereckého kraje týkají 2 projekty:

1) Pořízení nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro MHD 
v Liberci

Předmětem  projektu  je  pořízení  10  (deseti)  nových  nízkoemisních  a  také 
nízkopodlažních kloubových autobusů využívajících palivo CNG, tedy stlačený zemní 
plyn (Compressed Natural Gas), a splňujících emisní normu Euro VI pro městskou 
hromadnou  dopravu  v  Liberci.  Čtyři  z  těchto  autobusů  přitom  na  linkách  MHD 
Liberec nahradí dosud používaná vozidla na dieselový pohon a jeden pak dosluhující 
autobus na CNG. Dalších pět autobusů posílí vozový park zajišťující MHD v Liberci.

Programové období: 2014-2020

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Příjemce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zahájení projektu: 23.10.2019

Ukončení projektu: 30.9.2020
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Téma projektu: Doprava

Výše dotace EU: 72 496 500,00 Kč

Národní soukromá částka: 12 793 500,00 Kč

Celková částka: 85 290 000,00 Kč

2) DODÁVKA 17 KS BEZBARIÉROVÝCH AUTOBUSŮ MHD NA CNG PALIVO

Předmětem předkládaného projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné 
dopravy, vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Konkrétně 
půjde o dodávku 17 ks nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem CNG, 
splňující normu EURO 6. Cílovou skupinou projektu jsou nejen obyvatelé Liberce a 
Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou 
DPMLJ pravidelně, ale i návštěvníci kraje, cizinci, aj. Bude realizováno dodavatelsky.

Programové období: 2014-2020

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Příjemce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Zahájení projektu: 21.10.2016

Téma projektu: Doprava

Výše dotace EU: 91 834 000,00 Kč

Národní soukromá částka: 16 206 000,00 Kč 

Celková částka: 108 040 000,00 Kč

https://irop.mmr.cz/cs/

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-
region/porizeni-nizkoemisnich-kloubovych-autobusu-s-pohon

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-
region/dodavka-17-ti-ks-bezbarierovych-autobusu-mhd-na-cn

Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027

Jedním ze specifických cílů má být podpora udržitelné multimodální městské 
mobility. Aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle by měly být mimo jiné:

=> Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

o nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě 
cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;
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o nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě 
cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);

o nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě 
cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

=> Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

o výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní 
(tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě 
cestujících;

o výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby 
v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

7.4 Závěr

Bude dopracováno
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8. Seznam příloh

Příloha 1 - Izochrony dostupnosti – stávající stav
Příloha 2 - Izochrony dostupnosti – návrh
Příloha 3 - Síťová grafika provozního konceptu - návrh
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Záznam z jednání ze dne 8. 12. 2020  
(seminář pro zastupitele)

Téma:   Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 na území obcí sdružených do   
svazku Dopravní sdružení obcí Jablonecka.

Pracovní verze dokumentu „Strategie MHD Jablonec nad Nisou pro období 2023–2033“ byla 
zastupitelů zaslána před zahájením semináře.

Na úvod přivítal primátor města p. Čeřovský zástupce zpracovatele p. Panského a pana 
Šlégra, který byl připojen on-line. Dále přivítal přítomné zastupitele jak v sále, tak připojené 
on-line. Jelikož prezentovaný dokument je rozdělen do 7 oblastí navrhl pan primátor 
zastupitelům, že nejdříve proběhne představení jednotlivých částí a následně proběhne 
diskuze.

Pan Panský přítomným zastupitelům představil dopravní část zpracované pracovní verze 
Strategie. Popsal navržený dopravní koncept a princip návrhu optimalizace koncepce 
linkového vedené platné od 1. 2. 2021.
Návrh se zabývá možným zlepšením časové dostupnosti veřejné dopravy (optimalizace 
dopravní obsluhy území), s cílem zajistit docházkovou vzdálenost na zastávky do 5 minut pro 
co největší počet obyvatel města. Dále se zpracovatel zaměřuje na optimalizaci oběhů 
vozidel. 
V konceptu jsou navrženy nové zastávky a úpravy linkového vedení některých linek MHD.

Pan Šlégr zastupitele seznámil s ekonomickou částí Strategie. Provedl porovnání jednotlivých 
trakcí (nafta, CNG, elektro) ve vztahu k možnému způsobu zajištění dopravy (vlastní 
dopravce JD, externí dopravce, DPMLJ). Podrobně popsal kalkulace nákladů v rozdělení dle 
trakce a smluvních modelů. Upozornil na riziko nákupu vozidel s ohledem na platnost nové 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o podpoře čistých a energeticky 
účinných silničních vozidel (tzv. „čistá vozidla“). Působnost směrnice je od 2. 8. 2021. 
Z tohoto důvodu doporučuje případné nákupy vozidel provést před tímto datem, kdy lze bez 
omezení pořídit např. naftové autobusy. 
S ohledem na kopcovitý terén Jablonecka nedoporučuje se zabývat elektrickou trakcí i 
s ohledem na vysoké pořizovací náklady a nákladnou infrastrukturu.
První pracovní závěr ze strany zpracovatele: pohon vozidel na naftu ve variantě vlastní 
dopravce JD, externí dopravce, DPMLJ.

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



Následovala diskuze zastupitelů se zástupci zpracovatele k doplnění předložené pracovní 
verze Strategie.

Dotaz p. Klápště: 
1) požaduje doplnit do Strategie srovnání parametrů autobusů s ohledem na exhalace a 
emisní normy,
2) čerpání dotací na autobusy u vnitřního dopravce.
Odpověď p. Šlégr: 1) bude doplněno, 2) dotace – lze získat až 85 %.

Dotaz p. Zeman:
Má význam se zabývat provozem hybridních autobusů.
Odpověď p. Šlégr: je to problematické, na tato vozidla nebude dotace, EU nepodporuje.

Dotaz paní Tejmlová:
Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních vozidel do českého práva v příštím roce, Směrnice bude 
přínosem pro ochranu životního prostředí, zpracovatel Strategie vůbec nepočítá se se 
splněním požadavků podílu čistých vozidel, kolik by stálo, pokud se budou chtít požadavky 
splnit.
Odpověď p. Šlégr: při provedení finanční analýzy a vyčíslení nákladů u elektrické trakce a 
s ohledem na obavu z poklesu příjmů obecních rozpočtů se s touto variantou neuvažovalo, 
bude variantně doplněno do dokumentu.

Dotaz p. Kouřil:
Doporučuje pracovat s variantou elektrobusů. Zástupci SMJNN byli na pracovní návštěvě 
v DPMHK, kde jsou elektrobusy provozovány, kopcovitý terén města by měl být i výhodou.
Odpověď p. Šlégr: k rekuperaci dochází při jízdě z kopce (dynamické dobíjení), je třeba 
počítat s výstavbou infrastruktury, a i možný odpor části veřejnosti, scénář elektrobusů bude 
do Strategie dopracován.
  
Dotaz p. Macek:
Velice mne překvapilo, že to, co doporučujete je diesel. Na mne to působí, že je to velký krok 
zpět. Už tím, že tu budeme mít 2 roky dopravce Umbrella, který má dieselové autobusy, tak 
to dost nelibě nesou někteří občané. Napadla mne ještě jedna věc, která zde nepadla a je to 
důležité, je hluk z autobusů, konkrétně z CNG, jsou velice hlučné, nevím, jak je tomu u 
dieselů, ale u elektrobusů je to bez hluku. Požaduje, aby se s variantou elektrobusů 
v dokumentu pracovalo.
Odpověď p. Šlégr: Strategie byla orientována na cenu dopravního výkonu, elektrobusy 
budou doplněny, jsou opravdu téměř bezhlučné. 

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



      
Dotaz p. Kalpakcis:
Navazuji na dotaz paní Tejmlové k dané Směrnici EU, ze strany ČR zatím nemusí být uznána, 
jednou se to přesto stane a při zajištění dopravy na 10 let jsou rizika, když se rozhodneme 
pro tzv. nečistá vozidla a v průběhu zakázky budeme muset měnit vozidla, tak nás to bude 
stát dvakrát tolik.  
Odpověď p. Šlégr: dle našeho výkladu Směrnice se týká pořízení nových vozidel, když už před 
platností Směrnice budou tzv. špinavá vozidla pořízena, tak jejich provoz Směrnice nijak 
nezakazuje.
   
Dotaz p. Klápště:
Požaduje do Strategie doplnit hybrid (jsou dotazy voličů, proč se vrací provoz k naftě). Je 
třeba se zabývat všemi druhy pohonů. Start vnitřního dopravce může být se staršími vozidly 
a následně pořídit nové ekologické. Vzhledem ke kopcovitému terénu na Jablonecku bude 
vhodné provést modelaci tras linek MHD s ohledem na průjezdný profil.
Odpověď p. Šlégr: z dat výrobců vozidel by mělo být možné namodelovat. 

Dotaz paní Tejmlová:
Vysvětluje platnost Směrnice EU, potvrzuje informace p. Šlégra, vztahuje se na nové zakázky 
zadané po platnosti směrnice. 
Odpověď p. Šlégr: potvrzuje, že se týká soutěží na vozidla od 2. 8. 2021.

Dotaz p. Tulpa:
Přímé zadání přes DPMLJ. Co máte na mysli, že je největší právní problém pro přímé zadání 
přes DPMLJ. Já se domnívám, že je to absolutně bez právních problémů.
Odpověď p. Šlégr: je to nejistota, ze strany DPMLJ mohou být kladeny požadavky, které 
budou nepřijatelné, je třeba také vysoké opatrnosti, dnes jsou neúspěšní uchazeči, kteří se 
různě odvolávají a může zde být určité riziko budoucích soudních sporů v souvislosti s daným 
zadáním.

Dotaz p. Macek:
Výměna vozového parku v průběhu zakázky je výhodnější u vnitřního dopravce, je možné 
reagovat na dotační výzvy (JD i DPMLJ), oproti externímu dopravci.
Odpověď p. Šlégr: i u externího dopravce lze v průběhu zakázky upravovat režim (vozidla), 
pro technologický rozvoj je výhodnější vnitřní dopravce.

Jelikož už nebyl ze strany zastupitelů žádný další dotaz, pan primátor ukončil diskuzi a 
poděkoval zpracovatelům za prezentaci Strategie. Na základě podnětů zastupitelů bude 
dokument dopracován a následně projednán na lednovém jednání zastupitelstva.

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



Na základě dotazů zastupitelů bude Strategie doplněna o tyto čtyři okruhy:

1) Zpracování vlivu exhalací a hlučnosti dle jednotlivých trakcí,
2) Doplnění porovnání analýzy o vozidla na hybridní pohon,
3) Doplnění nasazení vozidel s elektrickou trakcí do podmínek Jablonecka, 
4) Rozpracování  dotačních možností na pořízení  vozidel  a  patřičné infrastruktury dle 

jednotlivých trakcí.

Pan primátor Čeřovský poděkoval všem za účast a ukončil seminář. 

Příloha:
Podnět pana Klápště zaslaný emailem

Příloha:

Hezký den,
posílám upřesnění mého podnětu na vyčíslení emisí v daných nájezdech ze semináře k MHD 
Jablonec, zejména prosím o následující:
CO2
oxidy dusíku
karcinogenních uhlovodíky
karcinogenní pevné prachové částice
oxid uhelnatý
oxid siřičitý
hluk (mám dojem, že je rozdíl mezi dieselem a CNG)

+ porovnání s daty pro dané škodliviny v centru města z předcovidového období a přibližné určení, 
jak tyto hodnoty ovlivní jejich hladinu v budoucnu (aby byla jasná proporce, ve kterých se 
pohybujeme)
 
Díky za vstřícnost,
Petr Klápště

Zapsal:  
Luboš Wejnar
11.12.2020

 

  

Jablonecká dopravní a.s.
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Seznam zkratek 

APC automatické sčítání cestujících, z angl. Automatic Passenger Counting 
CDV cena dopravního výkonu 
CNG stlačený zemní plyn, z angl. Compressed Natural Gas 
DPMLJ Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
IAD individuální automobilová doprava 
IDS integrovaný dopravní systém 
MHD městské hromadná doprava 
PHM pohonné hmoty 
SSZ světelné signalizační zařízení 
THP technicko-hospodářský pracovník 
ZVS závazek veřejné služby 
ZZVZ zákon o zadávání veřejných zakázek 
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1. Zhodnocení obsluhy MHD v Jablonci nad Nisou 

1.1 Srovnání s jinými městy 
 

Cílem této části je porovnat základní parametry provozu MHD v Jablonci nad Nisou s provozy 

ve vybraných městech o větším i menším počtu obyvatel. Data jsou zjišťována o těchto městech 

(seřazeno podle velikosti od největšího): 

• Zlín 

• Havířov 

• Most 

• Opava 

• Frýdek-Místek 

• Karviná 

• Jihlava 

• Teplice 

• Chomutov 

• Děčín 

• Karlovy Vary 

• Jablonec n. Nisou 

• Mladá Boleslav 

• Prostějov 

• Přerov 

• Česká Lípa 

• Třebíč 

• Třinec 

• Tábor 

• Znojmo 

• Příbram 

• Cheb 

• Kolín 

• Písek 

• Trutnov 

Předmětem analýzy jsou data infrastrukturní (tramvajové, trolejbusové tratě, počty zastávek atd.), 

dopravně-koncepční jako počet a délka linek i provozně ekonomické (výkony, výnosy, kompenzace 

ad.). 

S ohledem na skromný rozsah informací o některých provozech dostupné z otevřených zdrojů a 

případně rozličnou strukturu těchto dat nebylo zatím možné je srovnatelně prezentovat. Z tohoto 

důvodů byly osloveny magistráty a radnice těchto měst s žádostí o laskavé poskytnutí dat, která budou 

moci být prezentována jednotným způsobem a následně interpretována. Získaná data budou 

doplněna. 
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1.2 Analýza stávající dopravní obsluhy Jablonecka MHD 
Provoz MHD Jablonec nad Nisou je organizován jako hvězdicovitý s centrálním přestupem zajištěným 

na autobusovém nádraží. Provoz na jednotlivých linkách je intervalový, přičemž intervaly linek a časové 

polohy jednotlivých spojů jsou vzájemně koordinovány do taktového uspořádání provozu. Výjimkou 

z tohoto uspořádání jsou především školní linky 131, 132 a 133, obsluhované pouze v dopolední špičce 

dnů školní výuky a jen ojedinělými spoji, jejichž trasa není následně zbytku dne nebo ve dnech školního 

volna v rámci přímých spojení nabízena. Jelikož však jsou i takové relace realizovatelné s využitím 

přestupu na autobusovém nádraží, nelze považovat časově silně omezený provoz školních linek za 

závažný problém. 

Významné nedostatky však byly pozorovány v pěší dostupnosti jednotlivých zastávek, a tedy v plošné 

obsluze území města. Tato skutečnost byla vybrána jako jedno ze základních hledisek optimalizace 

dopravního konceptu, viz kapitola 2.  

Z hlediska směrového vedení linek nejsou v důsledku hvězdicovitého uspořádání provozu nabízena 

tangenciálních spojení. Jedinou výjimkou, stojící však mimo systém MHD, je linka 141 DPMLJ Liberec – 

Jablonec nad Nisou, která po příjezdu od Rýnovic a Mšena nejprve přejede kolem přehrady do 

Jabloneckých Pasek a teprve poté zamíří na autobusové nádraží.  
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2. Optimalizace provozního konceptu 
Revize dopravního konceptu MHD Jablonec nad Nisou byla vedena především snahou o zvýšení 

efektivity provozu tohoto dopravního systému. Za tím účelem byly zvoleny dva dílčí principy, podle 

kterých byl provoz MHD navržený k realizaci od února 2021 analyzován a následně optimalizován: 

1. Optimalizace plošné obsluhy území – zvýšení přepravního potenciálu dopravy 

2. Optimalizace linkového vedení a oběhů vozidel – zvýšení efektivity jejich využití 

Pro potřeby podrobné analýzy obsluhy území města byl vytvořen GIS model cestní a silniční sítě 

v Jablonci nad Nisou a jeho okolí s využitím statistických dat evidence obyvatel dle ČSÚ z roku 2016. 

Následně byla vypočítána dostupnost jednotlivých zastávek při uvažované rychlosti chůze 4 km/h.  

Analýzou pěší docházky na zastávky bylo zjištěno, že značná část obyvatel Jablonce nad Nisou nemá 

přístup k zastávkám MHD v potřebné časové dostupnosti do 5 minut. Oblasti pohodlné pěší docházky 

(do 3 minut, vyznačeny červeně) a maximální docházky (do 5 minut, vyznačeny modře) jsou zobrazeny 

spolu se zobrazením počtu obyvatel na jednotlivých adresách v příloze č. 1. Nejvýznamnější nedostatky 

v plošné obsluze území byly identifikovány na sídlištích v Rýnovicích a Žižkově vrchu. Neobslouženy 

však jsou i oblasti kolem ulic Mánesova a Květinová. Velmi významnou prakticky neobsluhovanou 

lokalitou je osa osídlení podél Pasířské a Nové Pasířské ulice. Z této oblasti se nabízí docházka na 

zastávku Vodní, která je však obsluhována pouze noční linkou. 

Z toho důvodu bylo navrženo zřízení nových zastávek a upraveno trasování linek včetně zajištění denní 

obsluhy zastávky Vodní. Touto optimalizací se zvýší počet obyvatel Jablonce nad Nisou, kteří mají 

zastávku MHD v docházkové vzdálenosti do 5 minut přibližně o 3 500 nových potenciálních uživatelů 

MHD, což činí nárůst o téměř 10% současných potenciálních uživatelů MHD. Úroveň plošného pokrytí 

města po doplnění nových zastávek je zobrazena v příloze č. 2.  

Vstupem do provozně-technologické optimalizace byl dopravní koncept popsaný v Koncepci vedení 

linek MHD Jablonec nad Nisou pro období od 1. 2. 2021 a analýza přepravních proudů založená na 

datech z automatického počítání cestujících (APC) pro období IX/2019 – II/2020.  

V rámci optimalizace se podařilo snížit potřebný počet vozidel ze současných 30 (26 vozidel 

turnusových + 4 zálohy) na 28 (24 vozidel turnusových + 4 zálohy). Dopravní koncept včetně 

navržených časových poloh ve špičce pracovního dne představuje síťová grafika (příloha 3). 

Počet ujetých kilometrů stoupl přibližně o 1,72 % na 1 440 000 km/rok. Díky úspoře fixních nákladů a 

z ní plynoucího snížení měrné ceny dopravního výkonu však lze očekávat úsporu ve výši cca. 650 000 

Kč/rok (za předpokladu zachování cen ostatních vstupů dle vítězné nabídky na provoz od II/2021). 

Pro zajištění provozu dle navrženého dopravního konceptu je potřeba 60 řidičů (bez rezervy pro 

dovolené a na pokrytí nemocnosti), přičemž toto číslo je potřeba chápat spíše jako horní hranici 

personální potřeby při efektivní organizaci směn. Přesné konečné číslo bude záviset na konkrétních 

časových polohách jednotlivých spojů, jakož i na zvolené organizaci směn u konkrétního dopravce.  

Linkové vedení jednotlivých měněných linek je představeno na následujících kartách. 
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101 
Rychnov u Jablonce n. N.- Kokonín - autobusové 

nádraží – Mšeno – Bedřichov 

Rychnov u Jablonce n.N.,nádraží 

Rychnov u Jablonce n.N.,náměstí 

Rychnov u Jablonce n.N.,Lidový dům 

Pulečný 

Kokonín,IMP 

Kokonín,sokolovna 

Kokonín,pošta 

Kokonín,Horní Kokonín 

Vrkoslavice 

Pod pivovarem 

Revoluční 

Turnovská 

U Gymnázia 

Pražská 

Autobusové nádraží 

Kamenná 

Obchodní akademie 

Horní nám. 

Jablonex 

Mšeno,kaplička 

Mšeno,škola 

Mšeno,U Jelena 

Rýnovice,Ostrý Roh 

Sídl.Janovská 

Janovská Silka 

Janov n.Nisou,Loučná 

Janov n.Nisou,Hraničná 

Janov n.Nisou,Modrý Dunaj 

Janov n.Nisou,transf. 

Janov n.Nisou,hotel Praha 

Janov n.Nisou,pošta 

Janov n.Nisou,samoobsluha 

Bedřichov,úpravna vody 

Bedřichov,u bowlingu 

Bedřichov,u obecního úřadu 

Bedřichov, u stadionu 

 

Změny na lince:  

Linka je v Rychnově u Jablonce n. N. navázána časově přestupem na 

osobní vlaky směr Turnov. Je omezen počet spojů linky 101 na 

hodinový interval ve prospěch linky 115. Trasa linky zůstává beze 

změny. 

 

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 4 Km/rok: 305 800 

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min 
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102 
Autobusové nádraží – Lesní – Na Hutích – 

Nám. B. Němcové – Jablonecké Paseky ELP 

Autobusové nádraží 

(ZŠ 5.května) 

Raisova 

Lesní 

Liliová 

(Milířová) 

(Na Hutích sklárna) 

(Na Hutích) 

(Na Hutích sklárna) 

(Milířová) 

Jarní 

(Host. U lípy) 

(Žel.zast.Nová Ves) 

(Nová Ves n. Nisou,dol.ves) 

(Nová Ves n.Nisou,ObÚ) 

(Nová Ves n. Nisou,dol.ves) 

(Žel.zast.Nová Ves) 

(Host. U lípy) 

Novoveská 

Nám.B.Němcové 

Pod sídlištěm 

Spojovací 

Jablonecké Paseky 

Jablonecké Paseky,ELP 

 

Změny na lince:  

Trasa linky je změněna přes zastávky Raisova, Lesní a Liliová. Kromě 

základní trasy linka obsluhují vybrané spoje této linky  v potřebných 

časech zájezdem mimo standardní trasu také lokalitu Na Hutích  

nebo Novou Ves n. Nisou. Z provozních důvodů nelze realizovat oba 

tyto zájezdy současně, vzhledem k odlišnému charakteru dopravy na 

těchto ramenech však lze předpokládat, že zvýšená poptávka po 

přepravě nastává na každém z nich v jiném časovém období. Díky 

tomuto trasování linky 102 je zrušena linka 116. 

 

Kategorie vozidel: 7,7 m 
Počet vozidel v turnusu: 0 využito 

vozidlo linky 108  
Km/rok: 19 100 

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: - Interval o víkendu: - 
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103 

Horní Proseč – Nemocnice hl. vchod – Divadlo – 

Autobusové nádraží - Jablonecké Paseky ELP - 

(Plavecký bazén / Jindřichov) 

Proseč n.Nisou,Horní Proseč 

Proseč n.Nisou,V Pastvinách 

Proseč n.Nisou,Zlatá ulička 

Proseč n.Nisou,u překladiště 

Proseč n.Nisou,U Tenisu 

Proseč n.Nisou,Široká 

Na Roli 

Nemocnice hl. vchod 

Nemocniční 

Divadlo  

Mírové nám. 

Kamenná 

Autobusové nádraží 

Podhorská 

Podhorská Vikýř 

Jarní 

Novoveská 

Nám.B.Němcové 

Pod sídlištěm 

Spojovací 

Jablonecké Paseky 

Jablonecké Paseky,ELP 

Plavecký bazén 

 

 

Změny na lince:  

Linka je v centru vedena přes Mírové nám. Pro posílení obsluhy této 

části centra. Z Jabloneckých Pasek ELP jsou vybrané spoje 

prodlouženy na zastávku Plavecký bazén, jiné vybrané spoje 

pokračují ze zastávky Jablonecké Paseky ELP do zastávky Lučany n 

N.,Jindřichov,konečná, čímž přebírají od ostatních linek kompletně 

obsluhu Jindřichova. Převzetím obsluhy Jindřichova a bazénu tak lze 

zrušit linku 118. Linka je provozně připravena (včetně disponibilního 

času vozidla na konečné v Horní Proseči) na prodloužení na zastávku 

Vratislavice, výhybna, kde by nabídla díky přestupu na tramvajovou 

linku 5 napojení Proseče na Liberec. Toto propojení však vyžaduje 

navýšení kilometrické objednávky až o 25 000 km v závislosti na 

počtu spojů, které by byly do Vratislavic prodlouženy. 

 

Kategorie vozidel: 7,7 m Počet vozidel v turnusu: 2 Km/rok: 90 000 

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: - 
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104 

Lukášov – Rýnovice,prům.zóna – Liberecká – 

Autobusové nádraží – Horní nám. – Rybářská – 

Paseky ELP – Lučany n. N. – Horní Maxov 

Lukášov,Koruna 

Lukášov,Cihelná 

Rýnovice,křiž. 

Rýnovice,prům.zóna 

Rýnovice,Belgická 

Rýnovice,Nová osada 

Na Roli 

Nemocnice 

Petra Bezruče 

Liberecká 

Lázně 

Kamenná 

Autobusové nádraží 

Kamenná 

Obchodní akademie 

Horní nám. 

Rybářská 

Mánesova 

Sídl.Šumava 

Březová 

Jablonecké Paseky,ELP 

Jablonecké Paseky 

Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. 

Lučany n.Nisou,Fatra 

Lučany n.Nisou,Blaník 

Lučany n.Nisou,škola 

Lučany n.Nisou,Horní Lučany 

Lučany n.Nisou,Horní Lučany pension 

Lučany n.Nisou,Horní Maxov,křiž. 

Lučany n.Nisou,Horní Maxov,Karlov 

Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel 

 

 

Změny na lince:  

V úseku mezi zastávkami Autobusové nádraží a Mánesova jede přes 

zastávky Obchodní akademie, Horní nám. a přes nově zřízenou 

zastávku Rybářská.    

 

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 3 Km/rok: 266 000 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min Interval o víkendu: 60 min 
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107 

Liberec.Kunratice,Mšenská – Rýnovice, pr.zóna / 

Želivského - Rýnovice,samoobsluha – Mšeno – 

Autobusové nádraží - Žižkův vrch 

Žižkův vrch 

Na Kopci 

Nerudova 

Masná 

Turnovská 

U Gymnázia 

Pražská 

Autobusové nádraží 

Kamenná 

Obchodní akademie 

Horní nám. 

Jablonex 

Mšeno,kaplička 

Mšeno,škola 

Mšeno,U Jelena 

Mšeno,slévárna 

Rýnovice,Ostrý Roh 

Rýnovice,samoobsluha 

Rýnovice,Pomněnková 

Rýnovice,Želivského 

Rýnovice,Raymond 

Rýnovice,Belgická 

Rýnovice,u výtopny 

Rýnovice,prům.zóna 

Rýnovice,křiž. 

Lukášov,Cihelná 

Lukášov,Koruna 

Liberec,Kunratice,Nad Lukášovem 

Liberec,Kunratice,Mšenská 

 

 

Změny na lince:  

V úseku mezi zastávkami Žižkův vrch a Masná je linka převedena na 

novou trasu přes nově zřízené zastávky Na Kopci a Nerudova, čímž 

zajišťuje obsluhu jižní části Žižkova vrchu. O víkendu je nově linka 

vedena i v úseku Žižkův vrch – Autobusové nádraží v hodinovém 

intervalu. Pro tento účel jsou odebrány víkendové spoje nad rámec 

hodinového intervalu z linky 108.  

 

Kategorie vozidel: 13 m 
Počet vozidel v turnusu: 4 

(sdílené s linkou 106) 
Km/rok: 155 000 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min Interval o víkendu: 60 min 
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108 

Žižkův vrch – Vodní – Liberecká – Divadlo - 

Autobusové nádraží – Nám. B. Němcové – Podhorská 

Vikýř -  Paseky,ELP 

Žižkův vrch 

Žižkův vrch sídliště 

Pasířská 

Vodní 

U Nisy 

Liberecká 

Divadlo 

Mírové nám. 

Kamenná 

Autobusové nádraží 

Podhorská 

Podhorská Vikýř 

Jarní 

Novoveská 

Nám.B.Němcové 

Pod sídlištěm 

Spojovací 

Jablonecké Paseky 

Jablonecké Paseky,ELP 

 

 

Změny na lince:  

V úseku mezi zastávkami Žižkův vrch a Autobusové nádraží je linka 

převedena na novou trasu přes nově zřízené zastávky Žižkův vrch, 

sídliště, Pasířská, Vodní (zastávka sice existuje, ale dosud byla 

obsluhována jen noční linkou) a U Nisy. Dále pak jede přes zastávky 

Liberecká, Divadlo a Mírové nám. na zastávku Kamenná, odkud již 

pokračuje po své trase. Linka zlepšuje obsluhu sídliště Žižkův vrch a 

okolí Vodní ulice, kde nabízí kvalitní obsluhu i hustě obydleným 

oblastem, které dosud zůstávaly mimo dosah pětiminutové 

docházky na MHD. O víkendu je omezen počet spojů linky 108 na 

hodinový interval ve prospěch zavedení hodinového intervalu linky 

107 i v relaci Autobusové nádraží – Žižkův vrch, protože nově každá 

z těchto linek obsluhuje jinou oblast. 

 

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 2  Km/rok: 63 000 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min 

 



 
 

 
 

18 | 59 

 

109 Mšeno,Arbesova – Mšeno, sídliště – Želivského 

Mšeno,Arbesova MŠ 

Mšeno,Arbesova ZŠ 

Mšeno,škola 

Mšeno,kaplička 

Mšeno, sídliště 

Želivského 

 

 

Změny na lince:  

Linka je ze zastávky Mšeno,kaplička vedena přes nově zřízenou 

zastávku Mšeno,sídliště na zastávku Želivského, čímž nabízí nové 

spojení mezi sídlištěm Mšeno a nedalekým obchodním komplexem 

u zastávky Želivského. V zastávce Želivského je zajištěn přestup ve 

směru Autobusové nádraží. Linka je nově vedena v hodinovém 

intervalu v průběhu celého dne v pracovní dny i o víkendech. Linka 

110 je zrušena ve prospěch linky 109. 

 

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 1  Km/rok: 46 000 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: 30 min  Interval o víkendu: 60 min 
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112 Mšeno,Arbesova – Mšeno, sídliště – Želivského 

Rýnovice,prům.zóna 

Rýnovice,Raymond 

Rýnovice,samoobsluha 

Rýnovice,Ostrý Roh 

Mšeno,slévárna 

Mšeno,U Jelena 

Mšeno,škola 

Mšeno,kaplička 

Jablonex 

Obchodní akademie 

Mírové nám. (Radnice) 

Divadlo 

Liberecká 

Lázně 

Autobusové nádraží 

Kamenná 

Obchodní akademie 

Horní nám. 

Jablonex 

Mšeno,kaplička 

Mšeno,škola 

Mšeno,U Jelena 

Mšeno,slévárna 

Rýnovice,Ostrý Roh 

Sídliště Janovská 

Rýnovice,sídliště 

Rýnovice,samoobsluha 

Rýnovice,Raymond 

Rýnovice,Belgická 

Rýnovice,u výtopny 

Rýnovice,prům.zóna 

 

 

Změny na lince:  

Ve směru z centra mezi zastávkami Rýnovice,Ostrý Roh a 

Rýnovice,samoobsluha je linka vedena novou jednosměrnou trasou 

přes zastávku Sídliště Janovská a nově zřízenou zastávku 

Rýnovice,sídliště. Alternativně lze tuto novou jednosměrnou trasu 

obsluhovat vždy ve směru převládajícího přepravního proudu, tedy 

dopoledne ve směru do centra, odpoledne a večer ve směru 

z centra. Takováto úprava by znamenala dodatečné navýšení o 1600 

km/rok. 

 

Kategorie vozidel: 10,7 m Počet vozidel v turnusu: 2 Km/rok: 35 800 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: -  Interval o víkendu: - 
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113 
Autobusové nádraží – Květinová – Turnovská - Malé 

Vrkoslavice – Kokonín IMP 

Autobusové nádraží 

Kamenná 

Dlouhá 

Květinová 

Turnovská 

Pod stadionem 

Vrkoslavice,Malé Vrkoslavice 

Vrkoslavice,has.zbroj. 

Vrkoslavice,Janáčkova 

Kokonín,Krkonošská 

Kokonín,pošta 

Kokonín,sokolovna 

Kokonín,IMP 

 

 

Změny na lince:  

Linka nově obsluhuje nově zřízené zastávky Dlouhá a Květinová 

namísto dosavadní trasy přes zastávky Pražská a U Gymnázia. Tím 

nabízí obsluhu rozsáhlé dosud neobsluhované oblasti. 

 

Kategorie vozidel: 9,5 m Počet vozidel v turnusu: 1 Km/rok: 28 400 

Interval ve špičce: 30 min Interval v sedle: -  Interval o víkendu: - 
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115 
Rychnov u Jablonce n. N.- autobusové nádraží – 

Rýnovice, prům. zóna – Janov n. N. 

Rychnov u Jablonce n.N.,nádraží 

Rychnov u Jablonce n.N.,náměstí 

Rychnov u Jablonce n.N.,TAXUS 

Rychnov u J.,odb.Dobrá Voda 

Rádlo,odbočka 

Pod stadionem 

U Gymnázia 

Pražská 

Kamenná 

Autobusové nádraží 

Obchodní akademie 

Horní nám 

Ulice 28. října 

Petra Bezruče 

Nemocnice 

Rýnovice,Nová osada 

Rýnovice,Belgická 

Rýnovice,u výtopny 

Rýnovice,prům.zóna 

Rýnovice,Raymond 

Rýnovice,samoobsluha 

Sídl.Janovská 

Janovská Silka 

Janov n.Nisou,Loučná 

Janov n.Nisou,Hraničná 

Janov n.Nisou,Modrý Dunaj 

Janov n.Nisou,transf. 

Změny na lince:  

Intervaly linky jsou upraveny do hodinového taktu v průběhu celého 

dne včetně víkendů. Je navrženo časové provázání linky s přestupy 

na rychlíky v Rychnově u Jablonce n. N. Linka je prodloužena v úseku 

autobusové nádraží – Janov n. N. s využitím spojů linky 101, oproti 

kterým je navržena změna trasy přes Petra Bezruče, Rýnovice, prům. 

zóna a Rýnovice, samoobsluha, čímž je nově nabízeno rychlé přímé 

spojení do rozvíjející se průmyslové zóny z Rychnova u Jablonce n. 

N. i z Janova n. N. 

 

Kategorie vozidel: 13 m Počet vozidel v turnusu: 1 Km/rok: 219 500 

Interval ve špičce: 60 min Interval v sedle: 60 min Interval o víkendu: 60 min 

 

Linky 105, 106, 121, 126, 130, 131, 132 a 133 zůstávají beze změny. Linky 110, 116 a 118 jsou zrušeny, 

jejich úlohu přebírají v systému ostatní linky. 
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3. Návrh struktury vozového parku  

3.1 Počty a parametry vozidel 
Na základě navrženého dopravního dopravního konceptu byla zpracována síťová grafika pro období 

přepravní špičky pracovních dnů, viz příloha 3. Zvolené časové období bylo vybráno pro výpočet 

maximálních nároků z hlediska počtu vozidel. Následně byla tato síťová grafika využita k výpočtu 

potřebného počtu vozidel. Výsledek je uveden v tabulce na následující straně.  

Východiskem pro určení velikosti vozidel byl o složení a nasazení stávajícího vozového parku, resp. 

vozového parku navrhovaného pro jednotlivé linky v rámci dopravního konceptu, který bude 

provozován od února 2021. V rámci výše uvedeného posouzení počtu vozidel byly uvažovány základní 

oběhy vozidel koordinované tak, aby v rámci jednoho oběhu byly obsluhovány pouze linky zajišťované 

stejnou velikostní kategorií vozidla.  

Bylo-li by potřeba redukovat počet kategorií ze současných 4 na 3, nabízí se sjednocení kategorie 

vozidel o délce 9,5 m do kategorie o délce 10,7 m. Před takovým krokem by však bylo nutné vyzkoušet 

praktickou průjezdnost všech linek obsluhovaných dnes vozidly o délce 9,5 m pro vozidla o délce 10,7 

m. Pokud by uvažované linky nebyly průjezdné pro tato větší vozidla, bylo by nutné přikročit na linkách 

obsluhovaných vozidly o délce 10,7 m k detailní a aktuální analýze vytíženosti vozidel, pravděpodobně 

formou přepravního průzkumu ve vozidlech. Tento přepravní průzkum by následně ověřil, zda na všech 

linkách obsluhovaných dnes vozidly o délce 9,5 m bude po celý den během celého týdne dostačovat 

kapacita vozidel o délce 9,5 m. Při vyhodnocování průzkumu je potřeba zohlednit, že pravděpodobně 

půjde o průzkum krátkodobý a pro zajištění funkčnosti systému i v rámci variací počtu cestujících je 

nutné ponechat kapacitní rezervu nad rámec maximálních zjištěných obsazeností z průzkumu. 

V další fázi přípravy zajištění nového provozu MHD bude třeba specifikovat detailní parametry vozidel. 

Jedná se zejména o koncepci vozidla, tedy 

• plně nízkopodlažní (Low Floor), 

• s nízkým vstupem (Low Entry). 

Obecně platí, že vozidla s nízkým vstupem jsou levnější než vozidla plně nízkopodlažní, ale zároveň 

splňují legislativní požadavky na nízkopodlažnost. 

Dalšími faktory s vlivem na cenu je úroveň a počet prvků odbavovacího a informačního systému 

(informační displeje, hlášení) a další služby (wifi, nabíjení USB). 

Tyto parametry je potřeba stanovit se zohledněním možných finančních zdrojů a priorit. 
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Obrázek 1 Potřeba vozidel podle typu 
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3.2 Srovnání provozu dle trakce 
Pozn. Hodnoty vždy uváděny pouze vozidlo délky 13 m. 

3.2.1 Dieselová trakce 
 

 

Servisní údržba a běžné opravy – podle údajů výrobců přibližně shodné s vozidly na CNG 

Personální potřeba (řidiči) – shodné s vozidly na CNG 

Údržbová základna: 

• externí dopravce v ZVS: má vybudovanou, nulové investiční náklady 

• vnitřní zadavatel – minimalizace údržbové základny na úklid a drobné opravy, externí nákup 

oprav (např. při nákupu vozidel vč. full servisu), nutno specifikovat rozsah in-house činností 

s ohledem na vhodnou plochu/areál a proveditelnost přípravy základny v potřebném čase 

• DPMLJ. – vybudovaná, nulové investiční náklady 

 

Předpokládaný proběh za 1 kalendářní rok 50 tis. km

Pořizovací cena autobusu standard (podle typu a vybavenosti) 5,5-6 mil. Kč

Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 40 l 100 km

Cena nafty (průměr ČSÚ za 48 týdnů 2020) s DPH 28,04 Kč l

Cena nafty (průměr ČSÚ za 48 týdnů 2020) bez DPH 23,17 Kč l

Náklad spotřeby nafty 363,40 tis. Kč

Náklad spotřeby nafty na km 9,27 Kč/km

Odpisová doba (účetní, daňový odpis 5 let) 8 let

Roční odpis 687,50 tis. Kč

Odpis na km 13,75 Kč/km

Uplatňovaná výše spotřební daně po snížení 9,95 Kč/l

Snížení nákladů na spotřebu -0,40 Kč/km

Výsledná cena nákladů na spotřebu nafty 8,87 Kč/km

Dieselová trakce

Schválena změna spotřební daně o 1,- Kč/l nafty
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3.2.2 CNG trakce 

 

 

Výše spotřební daně započtená do ceny (3,90 Kč/kg) je však omezena jen do roku 2025 

Ojetá vozidla nejsou v této chvíli na trhu v ČR, nákup ojetých ze zahraničí není doporučován (neúměrně 

vysoké náklady na modernizaci a přizpůsobení provozu v ČR) 

Servisní údržba a běžné opravy – podle výrobců cca shodné s vozidly na diesel 

Vybudování plnící stanice nutné u všech možných provozovatelů (nikdo z nich je neprovozuje) 

Z hlediska emisních limitů jsou autobusy na CNG srovnatelné s EURO 6. 

 

Předpokládaný proběh za 1 kalendářní rok 50 tis. km

Pořizovací cena autobusu (podle vybavenosti) 6,5-7 mil. Kč 

Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 35 kg/100  km

Cena CNG (zdroj: cng.cz) s DPH 27,55 Kč/kg

Cena CNG bez DPH 22,77 Kč/kg

Náklad spotřeby CNG 398 475 Kč

Náklad spotřeby CNG na km 7,97 Kč/km

Odpisová doba (účetní-předpokládaná životnost vyšší než u dieselových vozidel, daňový odpis 5 

let)
8 let

Roční odpis 813 tis. Kč

Odpis na km 16,25 Kč/km

Zvýšené údržbové náklady na  revizi  tlakových nádob (roční) 40 000 Kč/vozidlo

Zvýšené údržbové náklady na revizi (není započítána „velká“ revize, prováděná 1x za 5 let) 0,80 Kč/km

Investiční náročnost pro plnící stanici 10-15 vozidel 20-25 mil. Kč 

Doba odepisování (odpisová skupina 5 = 30 let) 30 let

Roční odpis 666,667 tis. Kč

Průměrná mzda kategorie Doprava a skladování ČSÚ (2019)  31 441 Kč/měsíc

Roční náklady pro 2 zaměstnance vč. odvodů 1 011,142 tis. Kč

Nutné zvýšené náklady na personální náklady pro obsluhu plnící stanice

Odhadovaná roční výše personálních nákladů (podle provozní doby 2 -3 zaměstnanci)

CNG trakce

Společné náklady 

Výše spotřební daně započtená do ceny (3,90 Kč/kg) je však omezena jen do roku 2025

Schválena změna spotřební daně o 1,- Kč/l nafty

Servisní údržba a běžné opravy – podle výrobců cca shodné s vozidly na diesel

Nutné investiční náklady na vybudování plnící stanice
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3.2.3 Elektrická trakce 

 

 

Vybudování nabíjecích stanic – záleží na provozovateli. 

Tam, kde je již k dispozici trolejbusová trakční síť v rozumném dosahu autobusových linek, je snaha 

využívat bateriové (parciální) trolejbusy. Budování zcela nové trolejové sítě je poměrně nákladné. 

Proto města, která ji dnes nemají (což je případ Jablonce nad Nisou) nebo ji nemají dostatečně blízko 

autobusovým linkám, jdou cestou bateriových elektrobusů, případně v zahraničí zkoušejí 

palivočlánkové (vodíkové) elektrobusy.  

Využití pouze zásuvkového nabíjení elektrobusů v noci nebo také rychlého průběžného dobíjení přes 

den se odvíjí od denního kilometrického proběhu. Velmi zhruba platí, že do cca 180 km denně si lze 

vystačit s nočním nabíjením, jinak už je nutno dobíjet na cestě. Limit 180 km denního proběhu je 

v podmínkách MHD Jablonce nad Nisou teoreticky (při uvažování průměrných hodnot) splnitelný. Bude 

však nutno prověřit spotřebu různých vozidel na trhu ve stoupání a za zhoršené adheze. 

Vozidlo, které se nabíjí, nevydělává. Proto je snaha využívat rychlé uzemněné dobíjení (viz předpis EHK 

OSN 1001) umožňující velké hodnoty nabíjecího výkonu, a tím i krátký pobyt při nabíjení.  

Zásuvkové nabíjení i rychlonabíjení je předmětem mezinárodní standardizační činnosti, zatím bez de 

iure standardu. Každé specifické řešení vede k „přivázání si“ zákazníka-dopravce k dodavateli (vendor 

lock-in). 

Elektrobus je dnes cca 2- až 3krát dražší než srovnatelný dieselový autobus, přičemž ušetří kolem 25–

30 % provozních nákladů na palivu/energii a údržbě (záleží, jaké všechny náklady započítáváme do 

provozních nákladů). Zpravidla to není dost na to, aby si elektrobus vydělal na zvýšenou investici. 

Úskalím elektrobusu jsou trakční baterie, jejichž cena tvoří kolem poloviny ceny celého vozidla. Při 

poklesu kapacity na 70 % je nutno ji vyměnit. Kdy k tomu dojde, se nikdy předem neví, protože to závisí 

na mnoha faktorech. Proto dodavatelský trh stále více nabízí záruku nebo jiné smluvní zajištění 

funkčních baterií po celou dobu životnosti elektrobusu. 

 
1 Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 100 – Jednotná ustanovení 
pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení 

Předpokládaný proběh vozidla za 1 kalendářní rok 50 tis. km

Pořizovací cena autobusu (opět dle vybavení) 13-14 mil. Kč

Průměrná spotřeba (odvislé od provozu) 150 kWh/100 km

Cena kWh (zveřejněná průměrná) s DPH 4,34 Kč/kWh

Cena kWh bez DPH 3,59 Kč/kWh

Pozn.: cena je závislá na nákupu silové složky. Správa železnic zveřejňuje svůj nákup s připočtením 

poplatků za distritbuci (regulované) a výsledná cena roku 2020 je bez DPH 
2,39 Kč/kWh

Náklad spotřeby za kWh 269 tis. Kč

Náklad spotřeby CNG na km 5,38 Kč/km

Odpisová doba (účetní-předpokládaná životnost vyšší než u dieselových vozidel, daňový odpis 5 let) 8 let

Roční odpis 1 625 tis. Kč

Odpis na km 32,50 Kč/km

Závisí na dobíjecích příkonech 40-50 mil. kč

Elektrická trakce

Nutné investiční náklady na vybudování napájecí stanice 

Společné náklady 
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Současná 85% dotace na elektrobusy sice rozhýbala trh, ale má finanční úskalí v podobě dotované části 

majetku, kterou nelze odepisovat. V následujícím období, tedy v období 2021+, lze důvodně 

očekávat, že dotace z prostředků EU budou méně štědré. 

V souvislosti s určitým tlakem na zmírnění klimatických změn v Evropě dosavadní prognózy 

předpovídají pro rok 2030 elektrický pohon s různými zdroji energie a v různých kombinacích pro cca 

tři čtvrtiny evropských městských autobusů. Určitým trendem jsou v současnosti především bateriové 

elektrobusy, přitom nejde jen o elektrobusy standardní délky, ale plně konkurenčním se stává i trh 

kloubových elektrobusů. 

V oblasti zásobníků energie se vedle bateriové technologie stále více rozšiřují také superkapacitorové 

elektrobusy vzhledem k významným provozním výhodám superkapacitorů oproti bateriím, především 

jejich celková odolnost a životaschopnost, i jejich lepší ekologické vlastnosti. V Evropě, nikoliv v ČR, je 

patrný rozvoj palivočlánkových (vodíkových) elektrických autobusů. Tato technologie nabízí dojezd 

srovnatelný se spalovacím motorem při lokálně bezemisním provozu, má však nároky na vodíkovou 

plnicí infrastrukturu a je stále poměrně nákladná i v porovnání s bateriovými elektrobusy. 

 

3.2.3 Hybridní trakce 
Diesel-hybridní pohony využívají k nabíjení baterií pouze rekuperaci brzdné energie, případně 

dieselový motor. Teoreticky mohou ještě významnou dobu představovat ekologickou alternativu 

k autobusům s konvenčními pohony tam, kde z ekonomických důvodů nebude možné zavést čistě 

elektrický pohon. 

Obecně platí, že hybridní vozidla mají dojezd srovnatelný s konvenčním pohonem. Jejich výhodou je, 

že nepotřebují žádnou speciální infrastrukturu. Teoreticky pak přinášejí snížení spotřeby oproti 

dieselové/CNG trakci a tím i nižší hodnoty emisí. Záleží na konkrétních podmínkách provozování – míře 

rekuperace, která je ovlivněna sklonovými poměry trasy, četností zastávek, charakterem provozu atd. 

Úspory provozních nákladů se udávají okolo 20-30 %, ale mohou být i jen pod 10 %. 

Nevýhodou hybridních vozidel je jejich složitost, protože kombinují dvě pohonné jednotky, a s tím 

související cena, na které mají velký podíl akumulátory. Obecně lze říct, že pořizovací náklady hybridů 

jsou na úrovni cca 180 % dieselového autobusu a dokonce dvojnásobek ceny dieselového autobusu 

v případě plug-in hybridu (plug-in hybrid – vozidlo lze nabíjet navíc i připojením na pevnou síť). 

Z hlediska oprav a údržby je na tom hybrid podobně jako dieselové vozidlo. 

3.2.4 Srovnání vlivu vozidel na životní prostředí 
V rámci projednání strategie bylo požadováno doplnit materiál o srovnání jednotlivých trakcí z hlediska 

hlavních zdraví nebo ŽP škodlivých polutantů: 

• CO2 

• oxidy dusíku 

• karcinogenní uhlovodíky 

• oxid uhelnatý 

• oxid siřičitý 

a dále hluku [dB]. 
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Bohužel se ukázalo, že některé hodnoty je obtížné získat, především pro karcinogenní uhlovodíky, oxidy 

uhelnatý a siřičitý. Podobně údaj o hluku. Jinými slovy, je obtížné získat přesné hodnoty, neboť 

převážná většina odborných textů provádí procentuální srovnání množství škodlivých látek 

u jednotlivých vozidel ve vztahu k dieselovému nebo benzínovému motoru. 

Omezené údaje, které se podařilo vyhledat jsou v následující tabulce 

 

Tabulka potvrzuje, že v některých případech (v ochuzeném režimu) mohou být autobusy na CNG i horší 

než vozidla na naftu splňující normu EURO 6.  

V případě hybridních vozidel je potřeba připomenout, že nejedná se o čisté vozidlo, ale pouze o vozidlo 

„o něco čistší“ než naftový autobus. 

U elektrobusu jako čistého vozidla je pro srovnání uvedena uhlíková stopa výroby trakční energie podle 

energetického mixu ČR. 

 

3.3 Závazky na provoz „čistých vozidel“ 

3.3.1 Výchozí podklady 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, kterou se mění směrnice 

2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel; 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, o schvalování motorových vozidel a 

jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických 

celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 

a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES; 
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, o požadavcích pro schvalování typu 

motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva; 

• Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a 

následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů (přepracované znění). 

3.3.2 Analýza povinností z práva EU 
Podíl čistých vozidel v rámci veřejných zakázek na vozidla a služby bude povinný, a to tak, že musí 

být naplněno minimálně stanovené procento z celkového počtu silničních vozidel, jež spadají do 

celkové množiny všech zakázek zadaných mezi 2. 8. 2021 a 31. 12. 2025 pro první referenční období a 

mezi 1. 1. 2026 a 31. 12. 2030 pro druhé referenční období. 

Česká republika má stanovené procento pro období 2.8.2021 až 31.12.2025 pro osobní automobily, 

minibusy a nákladní dodávková auta 29,7 %, pro autobusy 41 % a pro nákladní auta 9 %; pro období 1. 

1. 2026 až 31. 12. 2030 pro osobní automobily, minibusy a nákladní dodávková auta 29,7 %, pro 

autobusy 60 % a pro nákladní auta 11 %. 

U autobusů musí být poloviny stanoveného procenta dosaženo prostřednictvím zakázek 

na autobusy s nulovými emisemi ve smyslu čl. 4 bodu 5 směrnice (vozidlo bez spalovacího motoru 

nebo se spalovacím motorem, který vypouští méně než 1 g CO2/kWh, nebo který vypouští méně než 

1 g CO2/km); tento požadavek se snižuje na 1/4 v období 2. 8. 2021 až 31. 12. 2025, pokud více než 80 

% autobusů, které spadají do celkové množiny všech zakázek zadaných v tomto období v daném 

členském státě, tvoří autobusy dvoupodlažní. 

Směrnice se nepoužije na: 

• zemědělská nebo lesnická vozidla ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

167/2013, 

• dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 168/2013, 

• pásová vozidla a 

• jakákoli vozidla s vlastním pohonem zvlášť zkonstruovaná a vyrobená k provádění určité práce, 

jež nejsou vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem vhodná k přepravě osob ani zboží a 

která nejsou strojními zařízeními upevněnými na podvozku motorového vozidla; 

• autobusy, které nejsou vozidly s kapacitou více než 22 cestujících kromě řidiče, která jsou 

konstruována tak, že mají prostor pro stojící cestující, který umožňuje jejich častý pohyb; 

• autobusy, která nejsou vozidly s kapacitou nejvýše 22 cestujících kromě řidiče, která jsou 

určena k přepravě stojících cestujících, mají sedadla a jsou vybavena pro stojící cestující. 
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Členské státy mohou z požadavků směrnice vyjmout následující vozidla: 

• zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití pouze ozbrojenými silami; 

• zkonstruovaná nebo vyrobená k použití především na staveništích nebo v lomech, přístavech 

nebo na letištích; 

• zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou a 

službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku; 

• s pancéřováním na ochranu před střelami určená pro ochranu přepravovaných cestujících 

nebo nákladů (pancéřové vozy); 

• určená k přepravě nemocných nebo raněných osob, která mají pro tento účel zvláštní výstroj 

(sanitky); 

• určená k přepravě zemřelých osob, která mají pro tento účel zvláštní výstroj (pohřební auta); 

• vyrobená nebo přestavěná tak, aby mohla přepravovat jednu nebo více osob na invalidním 

vozíku při cestování po pozemních komunikacích (osobní auta do 8 míst mimo řidiče přístupná 

pro invalidní vozík); 

• která nejsou určena pro převoz nákladů a která jsou vybavena jeřábem s klopným momentem 

rovnajícím se 400 kNm nebo vyšším (autojeřáby). 

 

3.3.3 Dopad účinků směrnice na zadavatele 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o 

podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, není přímo aplikovatelná, nicméně 

stanovené hodnoty a termíny (zejména v příloze) nelze vnímat jinak, než jako přímo aplikovatelné – 

nebudou moci být národní legislativou změkčeny. 

Dle Směrnice je klíčové datum 2. 8. 2021 – její působnost (účinnost v případě transpozice) je na 

zadávání veřejných zakázek, u nichž byla zaslána výzva k účasti v soutěži po 2. 8. 2021, nebo u nichž 

veřejný nebo odvětvový (sektorový) zadavatel po uvedeném dni zahájil zadávací řízení (není-li 

stanovena výzva k účasti v soutěži) – viz čl. 3 odst. 1. Dále platí, že pro účely výpočtu stanoveného 

minimálního procenta se za datum zakázky, které má být bráno v potaz, považuje datum ukončení 

zadávacího řízení zadáním zakázky – viz čl. 5 odst. 2. 

Zásadní pro aplikaci směrnice však je datum přijetí a účinnosti nového zákona nebo novely stávajícího 

zákona, který bude Směrnici transponovat. S ohledem na zkušenosti s přípravou legislativy na MD ČR 

(norma je připravovaná na MMR ve spolupráci s MD) lze realisticky předpokládat, že nové podmínky 

zadávací řízení vypsané v 1. pololetí, ideálně v 1.kvartále roku 2021 neovlivní. 

Dále je potřeba zdůraznit, že legislativa nesmí působit retroaktivně, takže nové požadavky se neuplatní 

na již pořízená vozidla (resp. dopravní služby je využívající).  
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Určitým rizikem by bylo, když by se dříve vypsané zadávací řízení muselo zrušit a vypsalo nové, již 

za účinnosti nové legislativy. Zde bude záležet na legisvakanční lhůtě, tedy času mezi schválením 

zákona a datem nabytí jeho účinnosti. 

3.4 Vhodnost nasazení vozidel s elektrickou trakcí do podmínek Jablonecka 
Za tímto účelem byly zpracovány podélné profily jednotlivých linek. Vstupními daty byly digitální model 

terénu (DMT) a přesná trasa linky v liniové podobě. DMT byl vytvořen z vrstevnic ZABAGED a byla 

zvolena velikost buňky 5x5 m. Na základě trasy příslušné linky byl proveden řez DMT a výsledkem 

analýzy je křivka znázorňující výškový profil. 

Všechny autobusové linky byly dále přidány do souhrnného 3D síťového modelu. Mezi jednotlivými 

uzly sítě (zastávky, křižovatky) byly na základě známé vzdálenosti a rozdílu nadmořských výšek 

spočítány průměrné sklony. Viz přílohu 4 – Sklonitost sítě MHD. 

Na základě analýzy podélných profilů jednotlivých linek, linkového vedení při zohlednění pravidelných 

časových poloh vycházejících z navrženého dopravního konceptu byla prověřena možnost využití 

rekuperační energie získávané při jízdě z kopce pro dynamické dobíjení parciálních trolejbusů.  

Ze všech prověřovaných lokalit vyšel jako potenciálně využitelný pouze úsek od zastávky Revoluční do 

zastávky Vrkoslavice. V tomto úseku by bylo možné rekuperační energii přímo distribuovat z vozidla 

jedoucího z kopce na vozidlo jedoucí do kopce přibližně u 20 spojů za den s využitím spojů linky č. 105.  

Vzhledem k potřebě nemalých investičních nákladů pro realizaci takového systému (a zároveň 

přechod do legislativního režimu drážní dopravy) se zavedení popsaného řešení jeví jako 

neperspektivní. Jako účelné se jeví použití elektrobusů, které budou rekuperovanou energii ukládat 

do baterií. 

3.5 Dopad výběru trakce na životní prostředí v centru města 
S využitím dat ze sčítání dopravy ŘSD z roku 2016 byla zpracována mapa hlavních průtahů městem 

Jablonec n. N. s uvedením počtu vozidel v jednotlivých kategoriích. 

Z mapy vyplývá, že v řadě míst mají autobusy (v čemž mohou být a jsou i vozidla mimo MHD) podíl jen 

okolo 1-2 % celkového počtu vozidel.  

Například na ulici Nové Pražské a Pražské je na profilu mezi křižovatkou s Turnovskou a křiž. 

s Budovatelů / 5. května je tato skladba vozidel  

 

 

Z toho vyplývá, že samotná ekologizace provozu MHD nebude mít na ŽP ve městě zásadní vliv, nejen 

v relaci k osobním automobilům, ale také k těžkým nákladním vozidlům. 

Doporučujeme sledovat opatření ke zvýšení podílu veřejné dopravy, zejména 

• navýšení rozsahu dopravy – zkrácení intervalů, což znamená zkrácení cestovních dob (doba 

čekání na spoj je součástí cesty) 

Kategorie Osobní Autobusy
Lehké 

nákladní
Těžké 

nákladní
Ostatní Celkem

Vozidel/24h 15957 369 1508 567 110 18511

% z celku 86,2 1,9 8,1 3 0,5 100
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• podporu využívání dlouhodobých předplatných jízdenek (propagace, propojení na systém slev 

za městské služby a atrakce atp.), zavedení přenosných předplatných jízdenek pro rodiny a 

firmy, které zvyšují věrnost zákazníků k veřejné dopravě – v koordinaci s organizátorem IDS 

• kontrola a vymáhání dodržování standardů kvality (zejména dodržování JŘ, tepelná pohoda 

v zimě, čistota vozidel atd.) 

• propagaci veřejné dopravy ve vztahu k Jablonecku 

a dále podporovat nemotorovou a alternativní dopravu (např. elektrokola). 

3.6 Dílčí závěr 
Z hlediska vlivu na životní prostředí a klima lze doporučit tyto způsoby pohonu (v pořadí) 

1. elektřina (za předpokladu její ekologické výroby) 

2. nafta a CNG přibližně na stejné úrovni 

Pro další rozhodování budou zohledněna kritéria ekonomická, organizační legislativní. 
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4. Lidské zdroje 
V případě vnitřního provozovatele je oproti dopravci v ZVS nutno počítat s řídící strukturou 

společnosti (THP, dispečeři, vedení). V případě CNG provozu pak personál plnící stanice. 

 

 

v tis. Kč, INT – vnitřní provozovatel, oba – INT + dopravce v ZVS 

úroveň mezd 2019 

 

  

oba Počet řidičů 72,00

oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55 /rok

INT THP, dispečink, vedení 15,00

INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26 /rok

INT Obsluha plnící stanice 1 011,14 /rok
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5. Problematika označníků a zastávek 

5.1 Označník zastávky 
Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb. místní a přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici I. třídy krajský úřad 
(viz rovněž § 124 odst. 4 písm. b), na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné 
účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (viz rovněž § 124 odst. 6); dle odst. 2 
písm. b) pak dotčeným orgánem při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích a užití zařízení pro provozní informace je policie, jde-li o silnice, místní komunikace a 
veřejně přístupné účelové komunikace; a dle § 77 odst. 6 se na veřejně přístupné účelové komunikaci 
místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka. 
 
Na základě národního dodatku ČSN EN 12 899-1 jsou závazné vzorové listy zpracovávané Centrem 
dopravního výzkumu, obsahující závazné podrobné stanovení rozměrů, tvarů a symbolů dopravních 
značek, což se týká i označníků zastávek – viz vzorový list VL 6 127.04-2 10.05 a VL 6 127.05-2 10.05. 
 
Označníky zastávky jsou určeny k vyvěšení schválených a platných jízdních řádů, jak vyplývá z § 7 
vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, v platném znění. 
 
Ustanovení § 11 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen zákon č. 111/1994 
Sb.), upravuje udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy, přičemž stanovuje 
náležitosti žádosti o udělení licence, kterou je mj. i trasa linky, včetně zastávek pro nástup a výstup, 
jejich úplných názvů a určení výchozí a cílové zastávky (§ 11 odst. 2 písm. b), a že o žádosti dopravce 
rozhoduje dopravní úřad, v jehož správním obvodu má být výchozí zastávka linky (§ 11 odst. 1). 
Dle § 12 odst.1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb. dopravní úřad licenci udělí, pokud označení všech 
zastávek na trase linky ve směru vedení spojů bylo stanoveno nebo umístěno místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích postupem podle zákona o silničním provozu. 
Povinností dopravce je pak dle § 18 odst. 1 písm. f) zveřejnit v zastávce jízdní řád a název zastávky, v 
městské autobusové dopravě dále číslo linky, a po celou dobu provozování dopravy zajistit v zastávce 
zveřejnění jízdního řádu ve znění jeho schválených změn; u zastávky určené pouze pro výstup 
cestujících není vyvěšení jízdního řádu a čísla linky povinné. 
 
Do novely zákona č. 111/1994 Sb. účinné od 4. 10. 2017 měl dopravce za povinnost „zřídit označník 
zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem vybavena, na všech označnících vyvěsit schválený jízdní 
řád a název zastávky“ (viz původní § 18 písm. f). Z uvedeného tedy vyplývá, že zřizovat označník 
zastávky již není povinností dopravce. 
 
Dle § 20 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. vlastníci a správci pozemních komunikací na trase linky jsou 
povinni strpět v zastávce zveřejnění jízdního řádu nebo umístění zařízení pro zveřejnění jízdního řádu. 
 
Zvláštní podmínky se týkají náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní osobní dopravu, které 
upravuje § 18c zákona č. 111/1994 Sb., kdy provozovatel drážní dopravy nebo jím pověřený dopravce 
může provozovat náhradní autobusovou dopravu, pokud má platnou koncesi pro silniční motorovou 
osobní dopravu podle živnostenského zákona. Pro provozování náhradní autobusové dopravy, která 
nepřesahuje 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se nevyžaduje udělení licence a schválení jízdního 
řádu; vedení linky a umístění zastávek musí být z hlediska bezpečnosti silničního provozu schváleno 
Policií České republiky. 
 
Specifika jsou v případě drážní dopravy, tj. zastávek tramvají a trolejbusů, kdy provozovatel dráhy je 
povinen dle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, označit názvy 
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stanice (zastávky), které provozuje; dle písm. d) pro veřejnou drážní osobní dopravu zveřejnit jízdní řády 
a jejich změny. 

 

5.2 Finanční náročnost instalace nových označníků 
Dle zkušeností zpracovatele se cena označníků běžně pohybuje od 50 do 200 (i více) tis. Kč, podle jeho 

rozměrů, vybavení a nákladů na instalaci (např. přivedení el. přípojky). 

Označník dražšího typu doporučujeme pouze v lokalitách s největším obratem cestujících a/nebo 

přestupních uzlech. Zde by měl být buď označník s vestavěným displejem zobrazujícím odjezdy spojů 

(ideálně v reálném čase) nebo případně mimo označník samostatně stojící větší a z dálky dobře 

viditelný displej s odjezdy. Dále je také vhodné na důležitějších zastávkách mít reproduktor pro hlášení 

mimořádností. 

Na ostatní zastávky postačí klasický označník s papírovým jízdním řádem a doplněný o užitečné 

informace pro cestující jako mapa nejbližšího okolí, případně směrovky k významným cílům apod. 

Orientační počet označníků je 314, z toho v cca 30-40 lokalitách doporučujeme označník vyššího 

standardu (s displejem). Orientační náklady na reinstalaci označníků odhadujeme na 20 mil. Kč. 
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Obrázek 2 Ukázky označníků, z leva doprava: Hamburk, Bern, Karlsruhe, Graz, Bochumi a Drážďany 
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5.3 Pasportizace zastávek 
Pro získání souhrnné představy o vybavení, provedení a stavu zastávek MHD byla provedena 

pasportizace vybraného souboru zastávek. Pro jednotlivé zastávky byly sbírány tyto údaje: 

 

Obrázek 3 Karta zastávky Divadlo, směr z centra 
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Obrázek 4 Karta zastávky Divadlo, směr z centra (pokračování) 

Karty zastávek jsou obsahem Přílohy 6.
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6. Možnosti a rizika zajištění financování 

6.1 Formy financování pořízení majetku 
1. Vlastní zdroje 

Stávající dopravce ZVS: podle výkazů MD o hospodaření dopravců v ZVS nevytvářejí dostatečné částky 

zdrojů: za rok 2019 to byly odpisy ve výši 3,89 Kč/km a zisk (čistý příjem) 0,08 Kč/km. Vlastní zdroje 

jsou tak velmi omezené. 

Vnitřní provozovatel: žádné vlastní zdroje nemá, vlastní zdroje možné získat navýšením základního 

jmění, vložením kapitálu 

Zisk (čistý příjem) může být tvořen až do výše 7,5 % zůstatkové hodnoty vloženého majetku v každém 

kalendářním roce (stanoví se pravidly smlouvy o ZVS), s ohledem na výši v členském státě obvyklou  

Možnost 7,5 % v reálných nabídkových řízení na ZVS nevyužívá nikdo, když se řádně soutěží tak si 

uchazeči zisk samozřejmě započítávají, ale konkurenční tlak ho velmi snižuje.  

7,5 % by se uplatnilo pro vnitřního provozovatele při přímém zadání. 

2. Cizí zdroje 

Bankovní úvěr investiční: získání úvěru na základě smlouvy o ZVS je pro všechny subjekty dosažitelné. 

Náklady zatíží úroková míra v závislosti na výši úvěru a délce splácení. 

Zisk (čistý příjem) může být tvořen až do výše 7,5 % zůstatkové hodnoty vloženého majetku v každém 

kalendářním roce (stanoví se pravidly smlouvy o ZVS) 

3. Finanční leasing 

Tato forma financování je rovněž možná pro všechny subjekty, jistotou pro leasingovou společnost je 

smlouva o ZVS. Pořizovací cena bude zvýšena o finanční náklady (obdoba úroků). POZOR: touto formou 

financování dopravce nemůže vytvářet zisk (čistý příjem), protože zisk se může tvořit pouze z hodnoty 

majetku, která je ve vlastnictví dopravce 

4. Splátkový prodej – dodavatelský úvěr 

Opět možné pro všechny subjekty, rozdíl oproti finančnímu leasingu v tvorbě zisku (čistého příjmu). 

Nákup touto formou znamená pořízení majetku do přímého vlastnictví dopravce, je tedy možné tvořit 

zisk (čistý příjem)  

6.2 Investiční dotace a dopad do ekonomiky 
Z dlouhodobého ekonomického pohledu jsou investiční dotace zrádné, pouze odsunují problém 

nedostatku finančních zdrojů do budoucna. Důvodem je skutečnost, že investiční dotace snižuje 

hodnotu majetku, netvoří tak finanční zdroje do budoucna, netvoří zisk (čistý příjem). Odpisy musí 

vlastně nahradit přiměřeným ziskem – toto riziko podceňují jak objednatelé, tak i dopravci. 
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6.3 Dotační možnosti v Libereckém kraji 
Liberecký kraj v oblasti podpory „Doprava“ měl v roce 2020 tři programy: 

„6.1 Rozvoj cyklistické dopravy“: Účelem dotačního programu je výstavby a rekonstrukce 

pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, 

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek 

Libereckého kraje. 

„6.3 podpora projektové přípravy“: Účelem dotačního programu je podpora projektové 

přípravy výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, 

cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras 

a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje. 

Individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy: 

Možnosti zaměření: 

• podpora dopravní výchovy dětí, která je stanovena v ročním plánu činností BESIP v 

Libereckém kraji na rok 2020. Jedná se o systematickou podporu dopravní výchovu, 

která je součástí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti (výuka se skládá z 

teoretické části, prováděné na učebnách a následně z praktického nácviku jízdy podle 

pravidel na venkovních plochách dětských dopravních hřišť (DDH)). Systematická 

dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe 

s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání 

„Průkazu cyklisty“ podle tématického plánu Ministerstva dopravy, 

• zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou 

nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně související 

propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a krajské 

bezkontaktní čipové karty v Libereckém kraji v roce 2020, 

• opatření proti šíření virovému onemocnění COVID-19 ve veřejné dopravě. Finanční 

pomoc je zaměřena na zakoupení technických chemických prostředků na dezinfekci 

vozidel, na osobní chemii na dezinfekci řidičů a obsluhujícího personálu, na ochranné 

pomůcky a dezinfekční práce. 

• aktivity v oblasti dopravy, pokud na ně není možné podat žádost o dotaci v žádném 

ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možné požádat o dotaci 

z rozpočtu LK v oblasti dopravy formou individuální žádosti o dotaci. 

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava 

 

6.3.1 IROP a Liberecký kraj 

V rámci IROP se Libereckého kraje týkají 2 projekty: 

1) Pořízení nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro MHD v Liberci 

https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava
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Předmětem projektu je pořízení 10 (deseti) nových nízkoemisních a také nízkopodlažních 

kloubových autobusů využívajících palivo CNG, tedy stlačený zemní plyn (Compressed Natural 

Gas), a splňujících emisní normu Euro VI pro městskou hromadnou dopravu v Liberci. Čtyři 

z těchto autobusů přitom na linkách MHD Liberec nahradí dosud používaná vozidla na 

dieselový pohon a jeden pak dosluhující autobus na CNG. Dalších pět autobusů posílí vozový 

park zajišťující MHD v Liberci. 

Programové období:  2014-2020 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program 

Příjemce:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Zahájení projektu:  23.10.2019 

Ukončení projektu:  30.9.2020 

Téma projektu:  Doprava 

Výše dotace EU:  72 496 500,00 Kč 

Národní soukromá částka:  12 793 500,00 Kč 

Celková částka:  85 290 000,00 Kč 

 

2) Dodávka 17 ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo 

Předmětem předkládaného projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, 

vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Konkrétně půjde o dodávku 

17 ks nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem CNG, splňující normu EURO 6. 

Cílovou skupinou projektu jsou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, 

kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou DPMLJ pravidelně, ale i návštěvníci kraje, cizinci, 

aj. Bude realizováno dodavatelsky. 

Programové období:  2014-2020 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program 

Příjemce:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Zahájení projektu:  21.10.2016 

Téma projektu:  Doprava 

Výše dotace EU:  91 834 000,00 Kč 

Národní soukromá částka:  16 206 000,00 Kč  

Celková částka:  108 040 000,00 Kč 
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https://irop.mmr.cz/cs/ 

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-

region/porizeni-nizkoemisnich-kloubovych-autobusu-s-pohon 

https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-

region/dodavka-17-ti-ks-bezbarierovych-autobusu-mhd-na-cn 

 

6.3.2 Integrovaný regionální operační program 2021–2027 

Jedním ze specifických cílů má být podpora udržitelné multimodální městské mobility. Aktivity 

směřující k naplnění tohoto specifického cíle by měly být mimo jiné: 

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 

o nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě 

cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku; 

o nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě 

cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů); 

o nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v 

přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan. 

• Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 

o výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní 

(tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě 

cestujících; 

o o výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné 

služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan. 

Procento podpory se předpokládá , že bude sníženo ze současných 85 % na 70 %, 55 % a 40 % 

v závislosti na míře rozvinutostí daného konkrétního regionu v ČR, přičemž výše celkové 

alokace zatím není známa . Důležitou podmínkou získání těchto dotací bude zpracování plánu 

udržitelné mobility (SUMP) u měst nad 40 000 obyvatel (dle informací zpracovatele probíhá 

pořízení společného SUMP pro Liberec a Jablonec n. N). Zpracovatel neoficiálně získal 

informaci, že alokace pravděpodobně nebude vysoká a u jednoho kraje došlo ke snížení tzv. 

obálky (objemu prostředků rezervovaného pro daný kraj). 

Zároveň zpracovatel získal informaci, že dobíjecí infrastruktura – navzdory dřívějším 

proklamacím – nemá být podporovanou aktivitou. 

S vyhlášením první výzvy v oblasti nízkoemisních nebo bezemisních vozidel pro veřejnou 

dopravu se počítá bezprostředně po schválení programového dokumentu IROP 2021–2027 

Evropskou komisí, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2021. Proto se určitě vyplatí 

průběžně sledovat web http://irop.mmr.cz, kde mají být zveřejňovány aktuální informace. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 

 

https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/porizeni-nizkoemisnich-kloubovych-autobusu-s-pohon
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/porizeni-nizkoemisnich-kloubovych-autobusu-s-pohon
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/dodavka-17-ti-ks-bezbarierovych-autobusu-mhd-na-cn
https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1-konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/dodavka-17-ti-ks-bezbarierovych-autobusu-mhd-na-cn
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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6.4 Další dotační možnosti 
Pro období 2021+ je připravován dotační program „Operační program Doprava“, který je 

primárně zaměřen na drážní dopravu. Z pohledu čisté mobility se zde však jedná pouze o 

infrastrukturu pro bateriové trolejbusy, tudíž pro Statutární město Jablonec nad Nisou 

irelevantní. 

„Modernizační fond“ je dotační titul, jehož zdroje pocházejí z výnosů z prodeje emisních povolenek. 

Úhrnně se až do roku 2030 jedná o cca 100–150 mld. Kč, avšak z této části je naprostá většina primárně 

určena do energetiky a průmyslu na opatření týkající se snížení emisí, zvýšení energetické účinnosti. 

Do veřejné mobility je určena pouze malá část – asi 5 %, přičemž lze předpokládat, že podíl bude činit 

jen 3,5 %. Čerpání z tohoto fondu by mělo nastat po dočerpání alokací z IROP nebo OPD (odhad cca po 

roce 2025). Výše dotace by se měla pohybovat mezi 40–85 % v závislosti na komplementaritě opatření 

ve vztahu k primárnímu fondu (OPD nebo IROP), ale přesná pravidla ještě nejsou známa. 

RRF (Nástroj na podporu odolnosti a oživení) představuje finanční balíček v řádu až 180 mld. Kč určený 

v krátkodobém horizontu na podporu ekonomiky po pandemii COVID-19 pro celou ČR. Dle 

předpokladu by mělo být možno prostředky čerpat na projekty čisté mobility a snižování emisí 

(elektrobusy i nabíjecí infrastruktura). Investiční akce určené k financování z RRF musí být 

zazávazkovány nejpozději do konce roku 2023, proto bude tendence upřednostňovat akce, které 

budou moci být realizovány v horizontu let 2023–2024; jedná se tedy o krátkodobou možnost k 

financování; výše alokace však může dosáhnout až 100 %. Řídícím orgánem bude Ministerstvo 

průmyslu a obchodu a vláda ČR. 
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7. Srovnání různých modelů zajištění MHD 

7.1 Finanční porovnání trakcí 

7.1.1 Dieselová trakce 

 

Ceny vozidel předpokládané nové, odhad na základě praxe autorů, přesně bude záležet na situaci na 

trhu 

Levněji vychází varianta ZVS: 

• cena za km po odečtení výnosů 30 Kč 

• roční náklad v 1. roce provozu 43,3 mil. Kč 

Dražší je varianta vnitřního dopravce (INT) 

• cena za km po odečtení výnosů 38,6 Kč 

• roční náklad v 1. roce provozu 55,6 m 

není-li uvedeno jinak: tis. Kč bez DPH

cenová úroveň 2020

10 let smlouvy/provozu

1439,9 tis.km / rok

Řádek Scénář Celkem Jednotka

7,7 9,5 10,7 13,0

1 oba Počet vozidel 4 8 4 14 30,00 ks

2 oba Cena vozidla 2 900 5 250 5 600 5 950 19 700,00

3 oba Pořízení vozidel 11 600 42 000 22 400 83 300 159 300,00

4 oba Roční odpis 1450 5250 2800 10412,5 19 912,50

5 oba Správní režie, předvídatelné provozní náklady 8 200,00

6 ZVS % čistého příjmu %

7 ZVS Čistý příjem 406 1470 784 2915,5 5 575,50

8 INT Administrace nákupů, mini. údržbová zákl. 9 000,00

9 INT Celkem fixní 176 500

10 ZVS Celkem fixní 173 076

11 oba Průměrná spotřeba 24 29 33 40 l /100 km

12 oba Roční proběh 117,9 243,5 42,2 1036,3 1 439,90 tis. km /rok

13 oba Náklady na naftu 5,09 6,37 7,23 8,87 Kč /km

14 oba Celkem náklady na naftu 600 1 552 305 9 190 11 646,76

15 oba Počet řidičů 72,00

16 oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55

17 INT THP, dispečink, vedení 15,00

18 INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26

19 oba Ostatní variabilní náklady 9 000,00

20 INT Celkem variabilní 64 591,57

21 ZVS Celkem variabilní 53 098,31

22 INT CDV na 1 km 57,12 Kč /km

23 ZVS CDV na 1 km 48,90 Kč /km

24 oba Meziroční inflace 2021-2022 2,00 %

25 INT CDV na 1 km v roce 2023 59,42 Kč /km

26 ZVS CDV na 1 km v roce 2023 50,87 Kč /km
27 oba výnosy 30 000,00 /rok

28 oba výnosy na 1 km 20,83 Kč/km
29 INT náklad na CDV na 1 km 38,59 Kč/km

30 ZVS náklad na CDV na 1 km 30,04 Kč/km
31 INT roční náklad 55 564,13

32 ZVS roční náklad 43 250,26

Vozidlo délky

Fixní náklady

1,00

Variabilní náklady
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Rozdíl je daný zejména personálními náklady na personál vnitřního dopravce, kde dopravce v ZVS 

tyto náklady rozpouští ve větších dopravních výkonech. 

 

7.1.2 CNG Trakce 

 

Ceny vozidel předpokládané nové, odhad na základě praxe autorů, přesně bude záležet na situaci na 

trhu 

Levněji vychází varianta ZVS: 

• cena za km po odečtení výnosů 32 Kč 

• roční náklad v 1. roce provozu 45,5 mil. Kč 

Dražší je varianta vnitřního dopravce (INT) 

není-li uvedeno jinak: tis. Kč bez DPH

cenová úroveň 2020

10 let smlouvy/provozu

1439,9 tis.km / rok

Řádek Scénář Celkem Jednotka

7,7 9,5 10,7 13,0

1 oba Počet vozidel 4 8 4 14 30,00 ks

2 oba Cena vozidla 3 200 5 800 6 400 6 700 22 100,00

3 oba Pořízení vozidel 12 800 46 400 25 600 93 800 178 600,00

4 oba Roční odpis 1600 5800 3200 11725 22 325,00

5 INT Plnící stanice (inv) 21 000,00

6 INT Plnící stanice (inv) - roční odpis 700,00 /rok

7 ZVS % čistého příjmu %

8 ZVS Čistý příjem 448 1624 896 3283 6 251,00

9 oba Správní režie, předvídatelné provozní náklady 8 200,00

10 INT Administrace nákupů, mini. údržbová zákl. 9 000,00

11 INT Obsluha plnící stanice 1 011,14 /rok

12 INT Celkem fixní 212 911,42

13 ZVS Celkem fixní 184 851,00

14 oba Průměrná spotřeba 21 26 29 35 kg /100 km

15 oba Roční proběh 117,9 243,5 42,2 1036,3 1 439,90 tis. km /rok

16 oba Náklady na CNG 4,72 5,82 6,56 7,97 Kč /km

17 oba Celkem náklady na CNG 557 1 418 277 8 259 10 510,25 /rok

18 INT Roční revize tlakových nádob 1 200,00 /rok

19 INT 5letá revize tlakových nádob 504,00 /rok

20 oba Počet řidičů 72,00

21 oba Celkem mzdové náklady řidičů 32 451,55 /rok

22 INT THP, dispečink, vedení 15,00

23 INT Celkem mzdové náklady ostatní 11 493,26 /rok

24 oba Ostatní variabilní náklady 9 000,00 /rok

25 INT Celkem variabilní 65 159,06 /rok

26 ZVS Celkem variabilní 54 063,85 /rok

27 INT CDV na 1 km 60,04 Kč /km

28 ZVS CDV na 1 km 50,38 Kč /km

29 oba Meziroční inflace 2021-2022 2,00 %

30 INT CDV na 1 km v roce 2023 62,46 Kč /km

31 ZVS CDV na 1 km v roce 2023 52,42 Kč /km
32 oba výnosy 30 000,00 /rok

33 oba výnosy na 1 km 20,83 Kč/km

34 INT náklad na CDV na 1 km 41,63 Kč/km
35 ZVS náklad na CDV na 1 km 31,59 Kč/km
36 INT roční náklad 59 942,79

37 ZVS roční náklad 45 479,93

Variabilní náklady

Fixní náklady
Vozidlo délky

1,00
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• cena za km po odečtení výnosů 41,6 Kč 

• roční náklad v 1. roce provozu 60 mil. Kč 

Rozdíl je daný zejména personálními náklady na personál vnitřního dopravce, kde dopravce v ZVS tyto 

náklady rozpouští ve větších dopravních výkonech a dále na nákladech na vybudování a provoz plničky 

CNG. Pro dopravce v ZVS je k ceně CNG stanovena přirážka odpovídající přejezdům za účelem plnění, 

nákupu od jiného provozovatele plničky. Pokud by provozovatel v ZVS disponoval svoji plničkou 

zahrnul by do ceny výkonu i její odpisy. Zde je tedy možné, že by se v různých případech mohl rozdíl 

mezi vnitřním a externím dopravcem lehce zmenšit. 

7.1.3 Elektrická trakce 

 

Pozn. pořizovací ceny vozidel jsou hrubým odhadem, přičemž prozatím není příliš patrný předpovídaný 

významný pokles cen elektrobusů v důsledku ekonomie z rozsahu a konkurenčního tlaku; ceny se liší 

spíše podle konfigurace elektrobusu a sériovosti požadovaného řešení než podle konkrétních výrobců 

(velmi individuální řešení podle požadavků dopravce se odráží ve vysoké pořizovací ceně, např. 9m 

elektrický midibus „na míru“ cenově odpovídá plně vybavenému 12m standardnímu elektrobusu). 
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7.1.4 Hybridní trakce 

 

V segmentu hybridních vozidel je velmi omezená nabídka - zpracovatel nenalezl reprezentanta pro 

kategorie vozidlo délky cca 7,7 m, ani 13 m. Z tohoto důvodu je pro tyto kategorie použito stejné 

vozidlo ze scénáře „Diesel“ – tento scénář je tedy hybridní: hybrid + diesel. 

Je počítáno s 20% úsporou nafty díky elektrickému provozu na rekuperovanou energii. 
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7.2 Porovnání jednotlivých trakcí a organizačních modelů 
Zrekapitulujeme postupně výhody a nevýhody jednotlivých trakčních módů ve zjednodušené analýze 

Mód Klady Zápory 

Diesel Nejnižší náklady 
Množství výrobců vozidel 
Množství dopravců 

Při zpoždění nákupu vozidel nebo 
zadávacího řízení na dopravní služby nelze 
pořídit 100 % parku. 
 
Horší dopad na ŽP 

CNG 2. nejnižší náklady Srovnatelný dopad na ŽP s dieselovou 
trakcí 

Elektřina Minimální dopad na ŽP. 
Čistá vozidla dle požadavků EU 

Nejvyšší náklady. 
Omezený počet dopravců. 
Ne zcela jasné dotační podmínky. 
Dobíjecí infrastruktura nedotovaná. 
Je škoda, že se Jablonec n. N nemůže 
připojit k již existujícímu trolejbusovému 
provozu. 

Hybridní Lepší dopad na ŽP než diesel 2. nejvyšší náklady 
Velmi omezená nabídka vozidel na trhu 
Nejsou podporovány z IROP 

 

Byly navrženy následující kombinace trakce a modelu zajištění: vnitřní, externí v závazku veřejné služby 

(ZVS) a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Vhodnost dané kombinace má škálu 

+ 3 () až -3 (). Ohodnocení bylo voleno na základě odborného názoru zpracovatele 

zahrnujícího následující faktory: 

• finanční náklady 

• dopad na ŽP 

• „čistotu“ dle legislativy 

• administrativně-organizační náročnost 

• dotační možnosti 

• dostupnost na trhu (dopravci, výrobci) 

• příležitosti nebo rizika daného módu 
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Obrázek 5 MHD v historickém centru Bernu, ilustrační obrázek. Zdroj: CEDOP 

V úvahu přicházejí i možnosti představující kombinaci více trakcí. Je potřeba upozornit, že takový 

požadavek v případě soutěže na externího dopravce může vést k omezení množiny možných uchazečů 

a méně výhodným nabídkám. Scénář více trakcí si lze představit v případě vnitřního dopravce, který by 

začínal s ojetými vozidly (viz níže) v dieselové trakci jako nejlevnější variantou a postupně je obměňoval 

za jinou trakci, případně jen za nová vozidla. Teoreticky přitom platí, že větší diverzita vozového parku 

může navýšit provozní náklady. V následující tabulce se pracuje pouze se scénáři vozového parku stejné 

trakce. 

 

  

Provozovatel 
Trakce 

Dieselová CNG Elektrická Hybridní 

Vnitřní (INT) 
         

Externí (ZVS) 
        

DPMLJ jako INT 
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Scénáře a jejich výhody a nevýhody 

Scénáře podle možných 12 kombinací jsou analyzovány v následující tabulce. Seřazeny jsou dle 

vhodnosti od nejvhodnější po nejméně vhodnou: 

Číslo 
scénáře 

Model 
CDV 

Kč/km 
Výhody Nevýhody 

 ZVS 30,0 
• méně admin. a org. 

náročné 

• nižší náklady 

• vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce 

 INT 38,6 

• nehrozí riziko 
komplikované soutěže 
na dopravce 

• 100% kontrola 

• admin. a org. náročnější 

• vyšší náklady 

 ZVS 31,6 
• méně admin. a org. 

náročné 

• vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce (někteří 
dopravci nemají CNG) 

• ekologický přínos CNG oproti 
diesel EURO 6 je minimální 

 
 

DPMLJ 32,82 • možnost přímého zadání 
• omezené možnosti vlivu na 

cenu (na dopravce) 

 INT > 53,7 

• nejekologičtější (bez 
zohlednění primární 
výroby) 

• „čisté“ dle legislativy 
 

• výrazně vyšší náklady 

• příliš neověřená technologie 

• není standardizováno 
rozhraní napáj. kabelu 

 INT 41,7 

• nehrozí riziko 
komplikované soutěže 
na dopravce 

• 100% kontrola 

• admin. a org. náročnější 

• výrazně vyšší náklady 

(plnička) 

• ekologický přínos CNG oproti 

diesel EURO 6 je minimální 

 INT 62,8 • ekologičtější než CNG 

• výrazně vyšší náklady 

• malá nabídka na trhu 

• není „čisté“ dle legislativy 

• není podporováno z IROP 

 EXT 44,6 

• nejekologičtější (bez 

zohlednění primární 

výroby) 

• „čisté“ dle legislativy 

• vyšší náklady 

• omezení množiny uchazečů 
technickým řešením (způsob 
nabíjení) 

 DPMLJ ? 

• nejekologičtější (bez 

zohlednění primární 

výroby) 

• „čisté“ dle legislativy 

• nutná dohoda s DPMLJ 

na pořízení vozidel 

 EXT 33,6 • ekologičtější než CNG 

• výrazně vyšší náklady 

• malá nabídka na trhu 

• není „čisté“ dle legislativy 

• není podporováno z IROP 

 DPMLJ ? • ekologičtější než CNG 
• nutná dohoda s DPMLJ 

na pořízení vozidel 

 

 
2  kompenzace pro DPMLJ hrazená městem Liberec za 1 vzkm autobusu 



 
 

 
 

56 | 59 

 

7.3 K zadávacím řízením 
Novela zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) účinnou od 1. 1. 2021 v § 6 odst. 4 

stanovila: 

Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení 

nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky 

možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit. 

Sociálně odpovědný přístup 

zadavatel má zohlednit pracovní příležitosti, sociální začlenění a další sociálně relevantní hlediska 

spojené s veřejnou zakázkou - v soutěžích i v přímém zadání ve veřejné dopravě je to např. povolení a 

kontrola poddodávek, aby bylo spravedlivě zacházeno s poddodavateli, v přímém vztahu objednatel - 

dopravce - indexace mzdových nákladů zohledňující trh práce (v zadávací dokumentaci předchozí 

soutěže již byla indexace mezd meziročním nárůstem mezd v dopravě a skladování). 

Environmentálně odpovědné zadávání 

jedná se o zohlednění dopadu na životní prostření, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky a 

další environmentální hlediska. V dopravě to znamená zejména nasazení čistých vozidel nebo vozidel 

s nízkým vlivem na životní prostředí. Příkladem může být stanovit podmínku, resp. bonus pro uchazeče, 

který nabídne při obnově vozidel obnovování již na úroveň EURO 7. 

Zdůrazňujeme, že tato ustanovení musí být řádně zakotvena a odůvodněna již v zadávací 

dokumentaci 

7.4 Závěrečné doporučení 
S ohledem na předpokládanou neaplikaci požadavků na čistá vozidla doporučujeme sledovat 

varianty: 

• dieselová vozidla splňující EURO 6 

• vozidla na CNG, pokud by byl dostupný dopravce s vlastní plnící stanicí. 

Číslo 
scénáře 

Model 
CDV 

Kč/km 
Výhody Nevýhody 

5 ZVS 30,0 
• méně admin. a org. 

náročné 

• nižší náklady 

• vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce 

 ZVS 31,6 
• méně admin. a org. 

náročné 

• vysoké riziko komplikované 
soutěže na dopravce (někteří 
dopravci nemají CNG) 

• ekologický přínos CNG oproti 
diesel EURO 6 je minimální 

 

V případě zrušení soutěže na dopravu v ZVS (externí dopravce) by se muselo vypisovat nové zadávací 

řízení, které by již bylo v režimu zákona transponujícího směrnici 2019/1161, pak bude nutné 

soutěžit dopravce nebo vozidla tak, aby legislativní požadavky byly splněny.  

V tom případě doporučujeme rozdělit vozový park na dvě skupiny vozidel (elektrobusy: 

cca 10 vozidel, nafta-EURO 6: zbytek vozidel). Podobně v případě politického rozhodnutí, že město 
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chce demonstrovat ochranu ŽP a používání moderních technologií, lze rovnou doporučit scénář -ELE-

NAF-INT. V tom případě by se použil organizační model vnitřního dopravce. 

Pro nabíjení doporučujeme statické dobíjení po dobu nocování vozidel v garáži, případně 

krátkodobě na autobusovém nádraží (u linek tam končících). Toto by mělo být dostatečné pro linky, 

kde mají vozidla denní proběh cca 150-160 km. 

V dalších letech v závislosti na podmínkách na trhu a dotačních titulech mohou být naftová vozidla 

postupně nahrazována elektrobusy. 

Doporučujeme provést optimalizaci provozního konceptu MHD Jablonec v intencích návrhu dle 

kapitoly 2 a následně vybrat model zajištění a druh pohonu vozidel při zohlednění výše uvedených 

doporučení. 

Taktéž doporučujeme pokračovat v dosavadním přístupu k rozvoji MHD jako města, které si 

uvědomuje, že veřejná doprava je podmínkou pro konkurenceschopnost a kvalitu života moderního 

města. 
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Seznam příloh 
Příloha 1 – Izochrony dostupnosti – stávající stav 

Příloha 2 – Izochrony dostupnosti – návrh 

Příloha 3 – Síťová grafika provozního konceptu – návrh 

Příloha 4 – Intenzity dopravy 

Příloha 5 – Sklonitost sítě MHD 

Příloha 6 – Pasport vybraných zastávek (samostatně) 
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Arnika

ZŠ 5.května
Autobusové
nádraží

Bižuterie

Horní
nám.

Host.U
lípy

Lázně

Na Hutích

Nám.B.Němcové

Novoveská

Pod
stadionem

PražskáU Gymnázia

Jablonex

Lukášov,
Koruna

Lukášov,
Cihelná

Mšeno,
škola

Rýnovice,
Ostrý Roh

Jablonecké
Paseky

Kokonín,
Krkonošská

Liberec,
Kunratice,Nad
Lukášovem

Lučany
n.Nisou,
Fatra

Lučany
n.Nisou,
Blaník

Nová Ves
n.Nisou,
dol.ves

Nová Ves
n.Nisou,ObÚ

Nová Ves
n.Nisou,
u Nisy

Rychnov u
Jablonce
n.N.,hl.sil.

Janov n.Nisou,
Semerink pod
Vyhlídkou

Janov n.Nisou,
Semerink
potraviny

Vrkoslavice

Žel.zast.Nová
Ves

Rýnovice,

prům.zóna

Rýnovice,

samoobsluha

Janovská
Silka

Janov
n.Nisou,
hotel Praha

Liberecká

Nádraží
Jabl.
Paseky

Pasecké
nám.Jeronýmova

Březová

Mšeno,
kaplička

Mšeno,U
Jelena

Rýnovice,
Raymond

Rýnovice,

Pomněnková

Rýnovice,

Želivského

Na Roli

Nemocnice

Petra
Bezruče

Mlýnská

Kino Oko

Vysoká

Podzimní

Jablonecké
Paseky,ELP

Kamenná

Budovatelů

Mánesova

Obchodní
akademie

Pod
pivovarem

Revoluční

Sídl.Janovská

Mírové nám.
(Radnice)

Divadlo

Turnovská

Kokonín,
Horní
Kokonín

Kokonín,
pošta

Kokonín,
sokolovna

Kokonín,
IMP

Pulečný

Rychnov u
Jablonce n.N.,
Lidový dům

Rychnov u
Jablonce
n.N.,náměstí

Rychnov u
Jablonce
n.N.,nádraží

Janov
n.Nisou,
samoobsluha

Janov
n.Nisou,
pošta

Janov
n.Nisou,
transf.

Janov
n.Nisou,
Modrý Dunaj

Janov
n.Nisou,
Hraničná

Bedřichov,
u obecního
úřadu

Bedřichov,
u bowlingu

Bedřichov,
úpravna
vody

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,odb.

Žižkův
vrch

Ještědská

Skřivánčí

Masná

Podhorská Podhorská
Vikýř

Jarní

Pod
sídlištěm

Spojovací

Proseč
n.Nisou,
Horní Proseč Proseč

n.Nisou,V
Pastvinách

Proseč
n.Nisou,u
překladiště

Proseč
n.Nisou,U
Tenisu

Milířová

Na Hutích
sklárna

U Přehrady

Vrkoslavice,
Malé
Vrkoslavice

Vrkoslavice,
has.zbroj.

Vrkoslavice,
Janáčkova

Nemocniční

Urnový

háj

Lučany
n.Nisou,Horní
Maxov,Karlov

Lučany
n.Nisou,Horní
Maxov,kostel

Lučany
n.Nisou,
Horní Lučany

Lučany n.Nisou,
Horní Lučany
pension

Sídl.Šumava

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,rozc.

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
u transf.

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
u hřbitova

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
konečná

Janov
n.Nisou,
sokolovna

Janov n.Nisou,
Semerink rozc.

Janov n.Nisou,
Semerink
brusírna

Janov n.Nisou,
Hrabětice,
kaplička

Mšeno,
Arbesova ZŠ

Mšeno,
Arbesova MŠ

Plavecký

bazén

Mšeno,
slévárna

Jízdárna

Koloniál

Mšeno,
obch.centrum

Rádlo,
odbočka

Rychnov u J.,
odb.Dobrá Voda

Proseč
n.Nisou,
Široká

Rychnov u
Jablonce
n.N.,TAXUS

Janov
n.Nisou,
Loučná

Liberec,
Kunratice,
Mšenská

Lučany
n.Nisou,
škola

Lesní

Raisova

Liliová

Rýnovice,
u výtopny

Rýnovice,
Belgická

Rýnovice,
křiž.

Rýnovice,
Nová osada

Proseč
n.Nisou,
Zlatá ulička

Ul.28.října

Nemocnice
hl. vchod

Brandl

Měnírna

Zelené
Údolí

Nový

Svět

Proseč nad
Nisou,
výhybna

Jablonec nad
Nisou, Proseč
nad Nisou, pošta

Proseč nad
Nisou,
pošta

Za Tratí

Kyselka

Kynologické

cvičiště

Jablonec
nad Nisou,
Lukášovské údolí

Jablonec
nad Nisou,
Družba

Internát

Bedřichov,
odb.

Bedřichov,
Maliník

Lučany nad
Nisou,
Krojčenk

Pěnčín,
Dolní Černá
Studnice

Rádlo,
u lesa

Rádlo,
rest.na
Rychtě

Rádlo,
Potraviny

Rádlo, u
kostela
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Bedřichov,
stadión

Lučany
n.Nisou,Horní
Maxov,křiž.

Janov n.Nisou,
Hrabětice,
Arnika

ZŠ 5.května
Autobusové
nádraží

Bižuterie

Horní
nám.

Host.U
lípy

Lázně

Na Hutích

Nám.B.Němcové

Novoveská

Pod
stadionem

PražskáU Gymnázia

Jablonex

Lukášov,
Koruna

Lukášov,
Cihelná

Mšeno,
škola

Rýnovice,
Ostrý Roh

Jablonecké
Paseky

Kokonín,
Krkonošská

Liberec,
Kunratice,Nad
Lukášovem

Lučany
n.Nisou,
Fatra

Lučany
n.Nisou,
Blaník

Nová Ves
n.Nisou,
dol.ves

Nová Ves
n.Nisou,ObÚ

Nová Ves
n.Nisou,
u Nisy

Rychnov u
Jablonce
n.N.,hl.sil.

Janov n.Nisou,
Semerink pod
Vyhlídkou

Janov n.Nisou,
Semerink
potraviny

Vrkoslavice

Žel.zast.Nová
Ves

Rýnovice,

prům.zóna

Rýnovice,

samoobsluha

Janovská
Silka

Janov
n.Nisou,
hotel Praha

Liberecká

Nádraží
Jabl.
Paseky

Pasecké
nám.Jeronýmova

Březová

Mšeno,
kaplička

Mšeno,U
Jelena

Rýnovice,
Raymond

Rýnovice,

Pomněnková

Rýnovice,

Želivského

Na Roli

Nemocnice

Petra
Bezruče

Mlýnská

Kino Oko

Vysoká

Podzimní

Jablonecké
Paseky,ELP

Kamenná

Budovatelů

Mánesova

Obchodní
akademie

Pod
pivovarem

Revoluční

Sídl.Janovská

Mírové nám.
(Radnice)

Divadlo

Turnovská

Kokonín,
Horní
Kokonín

Kokonín,
pošta

Kokonín,
sokolovna

Kokonín,
IMP

Pulečný

Rychnov u
Jablonce n.N.,
Lidový dům

Rychnov u
Jablonce
n.N.,náměstí

Rychnov u
Jablonce
n.N.,nádraží

Janov
n.Nisou,
samoobsluha

Janov
n.Nisou,
pošta

Janov
n.Nisou,
transf.

Janov
n.Nisou,
Modrý Dunaj

Janov
n.Nisou,
Hraničná

Bedřichov,
u obecního
úřadu

Bedřichov,
u bowlingu

Bedřichov,
úpravna
vody

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,odb.

Žižkův
vrch

Masná

Podhorská Podhorská
Vikýř

Jarní

Pod
sídlištěm

Spojovací

Proseč
n.Nisou,
Horní Proseč Proseč

n.Nisou,V
Pastvinách

Proseč
n.Nisou,u
překladiště

Proseč
n.Nisou,U
Tenisu

Milířová

Na Hutích
sklárna

U Přehrady

Vrkoslavice,
Malé
Vrkoslavice

Vrkoslavice,
has.zbroj.

Vrkoslavice,
Janáčkova

Nemocniční

Urnový

háj

Lučany
n.Nisou,Horní
Maxov,Karlov

Lučany
n.Nisou,Horní
Maxov,kostel

Lučany
n.Nisou,
Horní Lučany

Lučany n.Nisou,
Horní Lučany
pension

Sídl.Šumava

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,rozc.

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
u transf.

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
u hřbitova

Lučany n.Nisou,
Jindřichov,
konečná

Janov
n.Nisou,
sokolovna

Janov n.Nisou,
Semerink rozc.

Janov n.Nisou,
Semerink
brusírna

Janov n.Nisou,
Hrabětice,
kaplička

Mšeno,
Arbesova ZŠ

Mšeno,
Arbesova MŠ

Plavecký

bazén

Mšeno,
slévárna

Jízdárna

Koloniál

Mšeno,
obch.centrum

Rádlo,
odbočka

Rychnov u J.,
odb.Dobrá Voda

Proseč
n.Nisou,
Široká

Rychnov u
Jablonce
n.N.,TAXUS

Janov
n.Nisou,
Loučná

Liberec,
Kunratice,
Mšenská

Lučany
n.Nisou,
škola

Lesní

Raisova

Liliová

Rýnovice,
u výtopny

Rýnovice,
Belgická

Rýnovice,
křiž.

Rýnovice,
Nová osada

Proseč
n.Nisou,
Zlatá ulička

Ul.28.října

Nemocnice
hl. vchod

Brandl

Měnírna

Zelené
Údolí

Nový

Svět

Proseč nad
Nisou,
výhybna

Jablonec nad
Nisou, Proseč
nad Nisou, pošta

Proseč nad
Nisou,
pošta

Za Tratí

Kyselka

Kynologické

cvičiště

Jablonec
nad Nisou,
Lukášovské údolí

Jablonec
nad Nisou,
Družba

Internát

Bedřichov,
odb.

Bedřichov,
Maliník

Lučany nad
Nisou,
Krojčenk

Pěnčín,
Dolní Černá
Studnice

Rádlo,
u lesa

Rádlo,
rest.na
Rychtě

Rádlo,
Potraviny

Rádlo, u
kostela

Sídliště
Žižkův
vrch

Na Kopci

Nerudova

Pasířská
Vodní

U Nisy

V Aleji Dlouhá

Rybářská

Mšeno,
sídliště

Rýnovice,
sídliště

0 500 1 000250 m

1 : 7 000

Počet evidovaných obyvatel

1- 4

5 - 20

21 - 50

51 - 100

Spádové oblasti zastávek

101 <

Strategie MHD JNN pro období 2023–2033

Návrh č. 2
Docházkové časy na zastávky MHD

0 3 5 min

Časová dostupnost

! Stávající zastávky MHD

Nově navržené zastávky MHD!(



Formát buněk: Bedřichov,u stadionu

07

v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 21 05 46

Pracovní dny v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 36 54 11

v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 12 56 37

v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 45 03 20 Janov,Hrabětice,kaplička

Janov,samoobsluha 07 52 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel
37 52

v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 12 56 37 15

v případě jízdy přes Rýnovice,průmyslová zóna 45 03 20 45

Rýnovice, sídliště

obsluha 112

115 101 104

115 Mšeno,Arbesova,MŠ Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná

45

14 05 37

Rýnovice,průmyslová zóna 107 107 101 54 23

45 110

14 103

41 55

18 12

Rýnovice,Želivského 26 07

40 55 U bazénu 33 Jablonecké Paseky,ELP 53 Lučany nad Nisou,škola

19 29 108 26 00 53

Lukášov,Koruna
31 34 59 07

115 rezerva cca 2 minuty 104 00 Nádraží Jablonecké Paseky

27 106 110 115 104 107 101 109+110 na přípoj na ELP 106 22
59

22 19

29 105
39 39 41

104 30 45 00 15 30 26 59

Proseč nad Nisou,U Tenisu 29 14 59 44 29 34 00

Proseč nad Nisou,Horní Proseč 40 105 Autobusové nádraží

01 57 57
19

103 103 45
57 02 02 14

104 15 103 102

106 30
44

29 106

110 45
29

44
30

103

108 15
14 15

44
14 102

Žižkův vrch
45

31
29 44 59 14 29

28 10 107 30 15 00 45 30
49

Novoveská

115 113 101 105 05 05
54 54

zájezd na Raisovu započítán +4 minuty

02 13

54 05

58 09

30 03 19 58 09

30 56 41

Kokonín,pošta Na Hutích

115 Kokonín,IMP 03 19

101 59 59 56 41

14 51
59

44
59

45 07 15

Rychnov,nádraží

AJ22
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Jak bude řešeno zajíždění linky 103 na ELP?

AM23
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Nebylo by optimálním řešením, kdyby zde zastavovaly linky 103, 104 a 106 vždy a v obou směrech?

AM24
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 104 ve směru v ELP?

AN25
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 104 ve směru v ELP?

AG26
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 104 ve směru v ELP?

AH27
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 104 ve směru v ELP?

AH28
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 106 ve směru NJP v ELP?

AN28
[Komentář ve vlákně]  Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Komentář:     Bude zastavovat linka 106 ve směru NJP v ELP?
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Vyhodnocení splnění zadání v     předložené Strategii MHD Jablonec nad Nisou   
pro období 2023–2033 zpracované společností PRO CEDOP

V předložené   Strategii   zaslané   společností   PRO   CEDOP   1.   2.   2021   není   ještě   zcela 
dopracována kapitola 1.1 Porovnání s jinými městy. 

Základní zadání:

1) Zhodnocení obsluhy JNN MHD
Splněno částečně, chybí porovnání s jinými městy

2) Kritické zhodnocení potřeb dopravní obslužnosti JNN a tomu odpovídající návrh 
optimalizace provozního konceptu

Splněno

3) Návrh struktury vozového parku
Splněno

4) Lidské zdroje
Splněno

5) Vlastnictví označníků
Splněno

6) Možnosti a rizika zajištění financování
Splněno

7) Finanční a organizační srovnání vnitřního dopravce se zajištěním dopravních služeb 
dopravcem v ZVS

Splněno 

Doplněné zadání:

1) Zpracování vlivu exhalací a hlučnosti dle jednotlivých trakcí
Splněno (dle možných dostupných dat)

2) Doplnění porovnání analýzy o vozidla na hybridní pohon,
Splněno 

3) Doplnění nasazení vozidel s elektrickou trakcí do podmínek Jablonecka, 
Splněno

Jablonecká dopravní a.s.
Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.jabloneckadopravni.cz



4) Rozpracování dotačních možností na pořízení vozidel a patřičné infrastruktury dle 
jednotlivých trakcí

Splněno 

5) Problematika zadávacích řízení (novela zákona 134/2016 Sb.)
Splněno 

Předložená analýza obsahuje několik nepřesností a drobných překlepů.

Nejzásadnějším nedostatkem je na straně 55 (Scénáře a jejich výhody a nevýhody) prohození 
čísel  scénářů s jednotlivými  modely,  např.   číslo  scénáře  1  a  5.  Tato  tabulka  je   i  barevně 
provázána s tabulkou na konci strany 54.  
Na straně 27 v bodu 3.2.3 Elektrická trakce je chybně v tabulce uveden náklad spotřeby CNG 
na km, správně má být náklad spotřeby el. energie.
Na straně 49 – zcela poslední údaj na stránce 55,6 m, správně má být uvedeno 55,6 mil. Kč.

K pasportizaci zastávek (bod 5.3, strana 40) a jejímu vzoru „zastávka Divadlo“ doplňuji, že 
průzkum stavu zastávek byl ze strany PRO CEDOP proveden v zimním období, kdy jsou ze 
zastávek   např.   odstraněny   lavičky   kvůli   nutné   zimní   údržbě   chodníků.   Vybrané   zastávky 
budou v letech 2021 a 2022 dovybaveny elektronickými  informačními panely (projekt  LK, 
KORID LK   a SMJNN).

V kapitole 4 Lidské zdroje jsou uváděny mzdy na úrovni roku 2019.

V závěrečném doporučení  si  dovoluji  nesouhlasit  s navrženým postupem ze strany PRO 
CEDOP v posloupnosti: provedení optimalizace provozního konceptu MHD, výběr způsobu 
zajištění MHD a model pohonu.
Správný postup ze strany SMJNN by měl  být  následující:  výběr  způsobu zajištění  MHD 
a základního pohonu.
O  nové   optimalizaci   provozního   konceptu   nelze   ihned   rozhodnout,   musí   mu   předcházet 
prověření   možnosti   zřízení   navržených   zastávek,   časové   možnosti   výstavby   zastávek   dle 
platných   norem,   a   hlavně   diskuze   s širokou   veřejností,   neboť   ve   většině   případů   bude 
docházet k výraznému záboru parkovacích míst na sídlištích. 

Navržené změny v linkovém vedení lze aplikovat pouze částečně (dopravní obsluha sídliště 
Janovská, Žižkova vrchu, Pasířské ulice a zlepšení obslužnosti oblasti Dlouhé ulice, Květinové 
a Revoluční). Některá z těchto opatření, pokud k nim bude i politická podpora lze realizovat i 
v dřívějším období než v roce 2023. Pro realizaci  těchto návrhů je třeba začít  co nejdříve 
zpracovávat  projektovou   dokumentaci  ke   zřízení   zastávek  a   s občany  daných   lokalit  vést 
diskuzi k záboru většího počtu parkovacích míst. 
Zásadní   návrh   –   prodloužení   intervalu   páteřní   linky   č.   101   ze   30   minut   na   60   minut   je 
v rozporu se záměry dlouhodobé spolupráce SMJNN a DSOJ.  Svůj nesouhlas k doporučení 
PRO CEDOP prodloužit   interval  na  lince č.  101 na 60 minut vyjádřil  za DSOJ předseda p. 
Levinský.
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Navržená   změna   intervalu   navíc   zhoršuje   dopravní   obslužnost   pro   obyvatele   Kokonína, 
Vrkoslavic (v době dopravního sedla a o víkendu pouze 1 spoj za hodinu). 
Největší sídliště Mšeno navrženou úpravou má k dispozici v době dopravního sedla z centra 
města   společně   s linkou   č.   107   pouze   3   spoje   za   hodinu,   o   víkendu   dopoledne   1   spoj 
a v dopoledních hodinách 2 spoje. 
Další doposud nevyřešenou otázkou je provozování linky č. 115. Z dlouhodobého hlediska je 
ze  strany  KORID  LK  a  LK  uvažováno,   že  po  znovu  zprovoznění  křižovatky   Rádelský  mlýn 
přejde tato linka do režimu pravidelné autobusové dopravy, kdy dojde ke spojení s linkou č. 
150 (Jablonec nad Nisou – Hodkovice nad Mohelkou). 

Popsané  hlavní  rizika  –  nedostatečný  interval  na  lince  č.  101  a  nevyřešená  otázka 
budoucnosti linky č. 115 neumožňují realizaci plné optimalizace předloženého provozního 
konceptu  MHD  a  z tohoto  důvodu  nelze  v analýze  pracovat  s navrženým  počtem  24 
vozidel. 

Zpracoval: 7. 2. 2021
Ing. Luboš Wejnar
ředitel
Jablonecká dopravní a.s.     
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Věc: Reakce na požadavek na zpřesnění VFM v rámci přípravy zajištění MHD od 1.2.2023 

 

Vážený pane primátore, 

děkuji za Váš dopis, ve kterém mě informujete o plánovaném materiálu, kterým má být primátorovi města 

uložen úkol spočívající v dopracování – zpřesnění VFM spočívající mj. v nacenění ojetých vozidel ve stáří 3 

let a 6 let. 

Chci Vás upozornit, že stanovení nákladů na pořízení ojetých vozidel v požadované podrobnosti je z pozice 

konzultanta (ale i např. soudního znalce) nemožné. Konzultant nemá přesnou znalost o počtu a stáří 

vozidel ve vlastnictví jednotlivých dopravců a neexistují veřejné oficiální databáze karet majetku vozidel, 

, ale především nemůže znát odpisové scénáře, které jednotliví dopravci používají, a tedy znát cenu/účetní 

hodnotu těchto vozidel. Karty majetku dopravci chrání v režimu § 504 občanského zákoníku jako obchodní 

tajemství a nelze je získat ani v režimu dotazů dle InfZ. Odpisy se podle zákona o daních z příjmů tvoří po 

dobu 5 let, avšak vyhláška 269/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace nařizuje použít účetní odpisy. Podle našich zkušeností jsou tyto účetní odpisy stanoveny 

v různých krajích jinak a bývají 8, 9, i 10 let. Dopravci mimo závazky veřejných služeb mohou odepisovat 

daňově (tj. 5 let) a i takový dopravce se může přihlásit do nabídkového řízení nebo se ucházet o smlouvu 

o veřejných službách v zákonném režimu přímého zadání. 

Kvalifikované nacenění v této podrobnosti může dodat jen dopravce, a to až při reálné soutěži. 

V průzkumu trhu, respektive v tržních konzultacích, kdybychom jej udělali my jako konzultant, nebo i Vámi 

řízené město jako objednatel, nikdo z potenciálních soutěžitelů „neukáže předem karty“ a všechny údaje, 

které by byly získány, podařilo-li by se to vůbec, by byly maximálně průměrnými údaji.  Ty se však budou 

od reálného nacenění skutečného dopravního konceptu mohou významně lišit. Zároveň by i zpřesňování 

VFM vzhledem k potřebě zjištění značného množství dat nebylo reálné v navrhovaném termínu a jednalo 

by se o interpretaci odborných odhadů čísel, do níž nelze precizovat vlivy, které odlišují podmínky 

jednotlivých dopravců/uchazečů – zejména náklady na vozový park vzhledem k nakupovaným množstvím 

nových vozidel a orientace na trhu ojetých vozidel a přístup uchazeče na něj. 
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K tomu se připočítává značná nejistota budoucí makroekonomické situace (výše inflace, úrokových sazeb) 

a situace na dopravním trhu (disponibilita vozidel v závislosti na rozsahu provozu a konaných zadávacích 

řízení). Naše předchozí verze stanovení VFM již musela v těchto věcech činit hypotézy. 

Z Vámi uvedených parametrů můžeme provést zpřesnění v podobě znalosti parametrů Low Floor / Low 

Entry a požadavků na palubní infosystém. 

Jsem přesvědčený, že již dosud zpracované VFM dostatečně plní potřebný účel- tj. stanovit 

předpokládanou hodnotu nabídkového řízení, které by mělo být zahájeno v 1. pololetí letošního roku. 

Pokud by z důvodu vývoje na trhu byla předpokládaná hodnota v nabídkách překročena, není to z hlediska 

zákona problém. Nemělo by však dojít k překročení v rozsahu, kdyby to bylo nad finanční možnosti 

objednatele. Zdvořile si dovoluji připomenout, že v zakázkovém právu se předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky stanovuje podle § 16 a násl. ZZVZ, a to výlučně pro účely rozhodnutí o typu zadávacího řízení. 

Předpokládaná hodnota tak zahrnuje též všechny zadavatelem vymíněné opce (vyhrazené změny závazku) 

v maximálním teoretickém rozsahu (tj. veškerá uvažovaná rozšíření včetně navýšení počtů vozidel a 

dalších opčních parametrů). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky tak má význam výlučně ve smyslu 

§ 16 a násl. ZZVZ a v žádném případě není bez dalšího cenou, která bude zadavatelem skutečně uhrazena, 

a nejedná se ani o cenu maximální, minimální či snad „optimální“; skutečná úhrada za plnění veřejné 

zakázky bude stanovena v souladu s postupem a ve výši stanovené v závazném vzoru smlouvy a závisí na 

celé řadě aspektů, jejich naplnění nebo nenaplnění nelze v době zadávacího řízení spolehlivě předjímat. 

Z uvedeného důvodu Vám, vážený pane primátore, doporučuji příslušnou úpravu návrhu usnesení 

ve smyslu výše uvedeného.  

Zároveň jsme Vám za naši společnost připraveni poskytnout maximální součinnost při dokončení přípravy 

zajištění MHD od roku 2023. 

S pozdravem  

Ing. Petr Šlegr, v.r. 
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