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NÁVRH USN. ZM/N 3165
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
   informace k průběhu přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zajištění

městské hromadné dopravy od 1.2.2023
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Materiál pro jednání 
Zastupitelstva města 
Jablonce nad Nisou 

_____________________________________________________ 

 
 
Jednání ZM dne:    22. dubna 2021 

 
 

Věc: Průběžná informace k přípravě veřejné 
zakázky na zajištění městské hromadné 
dopravy od 1.2.2023 

 
 

Předkládá:     RNDr. Jiří Čeřovský, primátor 
 
 

Zpracoval:             Mgr. Jiří Kučera 
                                           Vedoucí oddělení právního a veřejných   
                                           zakázek  

                                              Ing. Luboš Wejnar 
ředitel Jablonecká dopravní a.s.   

 
 
Kontaktní osoba:   Mgr. Jiří Kučera – tel. č. 483 357 547 

                                              e-mail: 
                                           kucera@mestojablonec.cz 

                                              Ing. Luboš Wejnar – tel. č. 483 357 245  
e-mail: 
jabloneckadopravni@mestojablonec.cz 

 
 
Projednáno: na jednání odborné pracovní skupiny „Doprava 2023“            

dne 12. 4. 2021 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený 

materiál 
 

A )    be r e  na  v ědomí   
 

informace k průběhu přípravy nadlimitní veřejné zakázky na zajištění 
městské hromadné dopravy od 1.2.2023 

 
 
 

 Důvodová zpráva  
 

 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 18. 3. 2021 rozhodlo o zajištění 

dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2033 
prostřednictvím zadávacího řízení na poskytování přepravních služeb ve 
veřejné linkové dopravě externím dopravcem a pověřilo RNDr. Jiřího 

Čeřovského, primátora města a Ing. Milana Kouřila, náměstka primátora, 
učinit veškeré potřebné kroky k naplnění tohoto usnesení a o těchto krocích 
pravidelně informovat zastupitelstvo města. 

 
Rada města Jablonec nad Nisou na svém zasedání 30. 3. 2021 pod 

usnesením RM/137/2021:  
 

A. s  c  h  v  á  l  i  l  a   
    přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Kompletní administrace 

veřejné zakázky Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou v oblasti Jablonecka v období od 2023 do 2033“, a to spol. 
Advokátní kancelář AGM partners s.r.o., sídlem Anenská 58/26, Staré 

Brno, 602 00 Brno, IČO: 09381287, s tím, že cena této zakázky 
nepřekročí 300 tisíc Kč bez DPH; 

B. v z a l a     n  a     v  ě  d  o  m  í   
    předpokládaný harmonogram procesního průběhu nadlimitní veřejné 

zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v 

oblasti Jablonecka v období od 2023 do 2033“ dle přílohy k tomuto 
usnesení. 

 
  

 

O stavu přípravy zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023 jsou 
pravidelně informováni členové pracovní skupiny „Doprava 2023                    
a Dopravního sdružení obcí Jablonecka.  
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Aktuální stav plnění přijatého usnesení: 
 

V souladu s předběžným harmonogramem momentálně probíhají intenzivní 
práce včetně konzultace technických aspektů v procesu přípravy zadávací 
dokumentace budoucího zadávacího řízení (včetně smluvních podmínek, 

analýzy možností zakomponování ekologických aspektů zajištění dopravní 
obslužnosti).  
 

V současném stádiu prací na návrhu zadávací dokumentace se předpokládá 
ze strany advokátní kanceláře dodání prvního komplexního návrhu zadávací 

dokumentace k připomínkám statutárnímu městu do 16. 4. 2021 tak, aby 
bylo možné před zahájením zadávacího řízení realizovat předběžné tržní 
konzultace o trvání cca. 20 dnů. 

 
Veškeré činnosti na straně statutárního města a také advokátní kanceláře 

probíhají ve vzájemné kooperaci a v souladu s předběžným harmonogramem. 
 
Jablonecká dopravní zpracovává pro potřeby zadávacího řízení vzorové jízdní 

řády, včetně přehledu ujetých km dle jednotlivých linek a typů vozidel a dále 
technické a provozní standardy integrovaného dopravního systému IDOL pro 
MHD Jablonec nad Nisou.    

 
 

 
  
Přílohy: 

 
1) Předběžný harmonogram – zadávací řízení na VZ „Zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka 
 
 

 



Předběžný harmonogram – zadávací řízení na VZ „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou v oblasti Jablonecka 

 

Procesní úkon Harmonogram 
(počet dnů) 

Harmonogram (kalendářní)* Úkon zajišťuje 

Rozhodnutí RM 
o přímém zadání 
VZ spol. AGM 
partners s.r.o. – 
administrace VZ 

  
                  0 dnů 

 
30. března (jednání RM) 

 
SMJN 

Příprava 
zadávací 
dokumentace  

 
20dnů  

 
31. března – 20. dubna  

 
AK (součinnost SMJN) 

Předběžné tržní 
konzultace 

 
20 dnů 

 
21.dubna – 10.května 

 
AK v součinnosti 
s Jabloneckou dopravní a.s. 
+ SMJN 

Rozhodnutí RM 
o vyhlášení 
zadávacího řízení 
vč. uveřejnění na 
profilu/věstníku 

 
 
10 dnů 

 
 
11. května – 20. května 

 
 
SMJN 

Lhůta pro podání 
nabídek + 
eventuální 
prodloužení na 
základě 
vysvětlení ZD 

 
50 dnů = 40 dnů 
(lhůta pro podání 
nabídek) + 10 dnů 
(variabilní 
prodloužení na 
základě vysvětlení 
ZD) 

 
 
21. května – 10. července 

 
 
AK + SMJN 

Rozhodnutí RM 
o výběru 
dodavatele vč. 
vyřízení 
případných 
námitek do ZD 

 
 
10 dnů 

 
 
11. července – 21.července 

 
 
SMJN + AK 

Doručení 
rozhodnutí o 
výběru 
dodavatele + běh 
lhůty pro podání 
námitek  

 
20 dnů - 5 dnů 
doručování + 15 
dnů zákonná lhůta 
pro podání námitek 
do rozhodnutí 

 
 
22.července–11. srpna  

 
 
SMNJ + AK 

Vyřízení námitek 
+ doručení 
rozhodnutí o 
námitce 
stěžovateli 

7 dnů -  5 dnů 
vyřízení námitky 
(zákonná lhůta je 15 
dnů) + 2 dny 
doručení do DS  

 
12. srpna – 19.srpna  

 
AK + SMJN 

Lhůta pro podání 
podnětu na 
přezkoumání 
úkonů zadavatele 
na ÚOHS  

 
10 dnů zákonná 
lhůta (případná 
nemožnost uzavřít 
60 dnů smlouvu 
s vybraným 

 
 
 
20.srpna – 30. srpna 

 
 
AK + SMJN 



dodavatelem – do 
rozhodnutí ÚOHS 

Lhůta pro 
rozhodnutí 
ÚOHS o 
podnětu na 
přezkoumání 
úkonů zadavatele 

 
30 dnů, nejvýše 60 
dnů 

 
31. srpna – 30.září (30. října) 

 
 
ÚOHS 

Podpis smlouvy 
s vybraným 
dodavatelem  

 
10 dnů  

 
31.října – 10. listopadu 2021 

 

Úkony celkem 217 dnů ** 30. března – 10. listopadu AK + SMJN+JD+ÚOHS 

 

* Pozn. jedná se o kalendářní rok 2021. Harmonogram je předběžný a v rámci datací nezohledňuje 

připadnutí konce lhůty na dny pracovního klidu. 

** Jedná se o hrubý odhad zahrnující spíše delší lhůty, popř. běh celých úplných zákonných lhůt. 

 

Za PaVZ zpracoval 

Jiří Kučera 
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