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 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.  

 
 

Aktuální stav plnění přijatého usnesení: 
 
Veškeré činnosti na straně statutárního města, advokátní kanceláře a 

Jablonecké dopravní se uskutečňují ve vzájemné kooperaci a v souladu 
s předběžným harmonogramem. 
 

Do 20. 5. 2021 probíhaly předběžné tržní konzultace (PTK). Celkem byly 
přijaty doporučení a podněty od 8 dopravních společností.    

 
Pracovní odborná skupina „Doprava 2023“ se v měsíci květnu scházela 
pravidelně každý týden. Na pracovních setkáních se projednával návrh 

zadávací dokumentace, smlouvy o poskytování přepravních služeb a 
technických a provozních standardů IDS LK (IDOL) pro MHD Jablonec nad 

Nisou s doporučením úprav na základě obdržených odpovědí na dotazy a 
podněty z PTK. Cílem navrhovaných změn bylo maximálně eliminovat rizika, 
aby připravované zadávací řízení následně úspěšně proběhlo. Pracovní 
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skupina na svém posledním jednání 31. 5. 2021 doporučila zapracování 

navržených úprav do zadávací dokumentace a návrhu smlouvy.    
 

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 proběhl pro členy Rady města odborný seminář 
k zajištění dopravy. Na semináři se členové Rady města podrobně seznámili 
s návrhem zadávací dokumentace a smlouvy o poskytování přepravních 

služeb. 
 
Dle schváleného předběžného harmonogramu 17. 6. 2021 Rada města 

projedná a rozhodne o vyhlášení zadávacího řízení. V pátek 18. 6. 2021 bude 
zadávací řízení vyhlášeno.   

 
 
 

 
 

  
Přílohy: 
 

1) Stručný přehled navrhovaných zásadních změn koncepce zadávacího 
řízení a nastavení zadávací dokumentace v návaznosti na realizaci 
předběžných tržních konzultací. 

2) Dopravní obslužnost JNN – Klíčové parametry zadávacího řízení. 
 

 
 



 

 

Naše zn.:  Vaše zn.:  Datum: 28. 05. 2021 
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Klient/Zadavatel:  Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 

466 01 Jablonec nad Nisou  

(dále jen „Klient“ nebo „Zadavatel“) 

Projekt: Příprava zadávacího řízení na předmět zakázky „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 – 2033“ 

Věc: Stručný přehled navrhovaných zásadních změn koncepce zadávacího řízení a nastavení 
zadávací dokumentace v návaznosti na realizaci předběžných tržních konzultací 

 

Účelem zpracování tohoto dokumentu je stručné představení navrhovaných zásadních změn koncepce zadávacího 
řízení a nastavení zadávací dokumentace v návaznosti na realizaci předběžných tržních konzultací a jednání s Klientem 
ze dne 27. 5. 2021 pro členy Pracovní skupiny Doprava jako podklad k plánovanému jednání dne 31. 5. 2021. 
Dokument rovněž obsahuje stručné zdůvodnění navrhovaných změn. 

Dokument navazuje na již předložený dokument obsahující přehled odpovědí a dotazů účastníků předběžných tržních 
konzultací včetně základních doporučení k vypořádání a zapracování. 

 

I. Změna doby trvání veřejné zakázky z 10 let na 5 let (tj. zadávání zakázky na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka v letech 2023 – 2028) 

− v návaznosti na v současnosti poměrně nejasnou situaci ohledně zavádění ekologických (nízkoemisních) 
vozidel do zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou dopravou (v současnosti neschválný návrh zákona 
o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě 
cestujících, nejasnosti ohledně vyhlašování dotačních titulů na nákup nízkoemisních vozidel ze strany Evropské 
unie, infrastrukturní nepřipravenost zadavatele k provozování nízkoemisních vozidel) se navrhuje změnit dobu 
trvání veřejné zakázky na 5 let (tj. plnění od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2028), přičemž následně bude přehodnoceno, 
zda bude po 31. 1. 2028 zadavatel vyhlašovat nové zadávací řízení na externího dopravce (za dodržení platných 
závazných ukazovatelů pro nízkoemisní vozidla stanovených legislativou) nebo bude rozhodnuto o zajišťování 
dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem (vlastními kapacitami zadavatele) 

II. Nestanovení maximální nabídkové ceny do zadávací dokumentace 

− po zvážení odpovědí a doporučení účastníků předběžných tržních konzultací maximální nepřekročitelná 
nabídková cena nebude stanovena a uplatňována (bude stanovena jenom předpokládaná hodnota zakázky jako 
cena indikativní, překročitelná) 

III. Prodloužení garantované přípravní doby k zahájení plnění veřejné zakázky na 10 měsíců 

− po zvážení odpovědí a doporučení účastníků předběžných tržních konzultací se navrhuje prodloužení 
garantované přípravní doby k zahájení plnění veřejné zakázky z 9 měsíců na 10 měsíců (jedná se o minimální 

mailto:CAK@agmpartners.sk
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garantovanou přípravní dobu, která bude garantována dopravci k přípravě zahájení plnění bez ohledu na 
termín uzavření smlouvy s dopravcem – předpokládáme, že ve skutečnosti bude přípravní doba pro dopravce 
v trvání alespoň 12 měsíců, t. j. smlouva s dopravcem by měla být uzavřena do 1. 2. 2022) 

IV. Úprava kritéria technické kvalifikace – referenční zakázky 

− také po zvážení odpovědí a doporučení účastníků předběžných tržních konzultací se navrhuje kritérium 
technické kvalifikace v zadávací dokumentaci na referenční zakázky upravit tak, aby se umožnila účast 
co největšímu počtu uchazečů, a to tím, že: 

o bude prodloužena referenční doba akceptace reference z 3 let na 5 let (zejména z důvodu 
ponížení dopravních výkonů v linkové dopravě v souvislosti s pandemii COVID-19) 

o bude se akceptovat reference na jakékoliv poskytování pravidelné linkové dopravy (tj. veřejné, 
soukromé pro soukromého objednatele nebo provozování linkové dopravy dopravcem na vlastní 
riziko) 

o bude odstraněn požadavek na nepřetržité poskytování přepravních služeb v závazku 
za současného snížení objemu kilometrů z 800.000 km na 400.000 km s možností kumulace 
naplnění objemu kilometrů vícerými referencemi (v návaznosti na bod výše a také vzhledem 
ke zkrácení doby plnění veřejné zakázky na 5 let)  

V. Přehodnocení ekologických aspektů zadávacího řízení – hodnocení nabídek a vyhrazená změna 
závazku 

− také po zvážení odpovědí a doporučení účastníků předběžných tržních konzultací se v oblasti ekologických 
aspektů zadávacího řízení navrhuje: 

o vypuštění vyhrazené změny závazku v návrhu smlouvy umožňující zadavateli požadovat po 
dopravci zařazení nízkoemisních vozidel do vozového parku dopravce  

▪ z reakcí účastníků předběžných tržních konzultací je zřejmé, že tento institut pro účastníky 
přináší nepředvídatelné rizika ve vztahu k nacenění nabídky a také plnění veřejné zakázky, 
přičemž v souvislosti se změnou hodnocení (viz. níže) a změnou koncepce zadávacího řízení 
na zakázku na 5 let, předmětný institut pozbývá samotného smyslu a účelu 

o přehodnocení hodnocení nabídek a vah jednotlivých kritérií hodnocení nabídek 

▪ navrácení kritéria hodnocení podíl ekologicky šetrných vozidel v souladu se zásadou 
environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, přičemž jako definice ekologicky 
šetrného vozidla bude využita širší definice podle vzoru Ministerstva životního prostředí, 
které ekologicky šetrná vozidla definuje jako vozidla, která: 

▪ využívají alternativní pohon  

o hybridní vozidla, tj. vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor 

o elektromobily, tj. vozidla využívající ke svému pohonu pouze elektromotor 

▪ využívají alternativní paliva  

o LPG (Liquid Petroleum Gases - zkapalněný ropný plyn)  

o CNG (Compress Nature Gas - stlačený zemní plyn) 
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o vodík 

o biopaliva (zejména bioethanol, biodiesel, dimethyléter). 

▪ váhy kritérií hodnocení budou přehodnoceny a stanoveny následovně: 

Nabídková cena    80 % 

Podíl ekologicky šetrných vozidel  15 % 

Průměrné stáří vozového parku  5 % 



ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V 
OBLASTI JABLONECKA OD 1.2.2023

Představení klíčových parametrů zadávacího řízení na výběr 
externího dopravce



Dosavadní vývoj prací na projektu a důležité termíny

1. Příprava návrhu zadávací dokumentace (od 31.3.2021 – 20.4.2021)

2. Předběžná tržní konzultace (od 29.4.2021 – 20.5.2021)
o přímé oslovení relevantních subjektů na trhu

o veřejná publikace ve Věstníku a profilu zadavatele

3. Konzultace a zapracování návrhů a doporučení dopravců do zadávací
dokumentace – finalizace (od 21.5.2021 do 11.6.2021)

4. Schválení vyhlášení zadávacího řízení Radou města (17.6.2021)

5. Projednání rozhodnutí Rady města o vyhlášení zadávacího řízení na jednání
Zastupitelstva města (17.6.2021)

6. Vyhlášení zadávacího řízení odesláním oznámení do Věstníku – 18.6.2021

7. Lhůta k podání nabídek v trvání 40 dnů (od 18.6.2021 do 27.7.2021)

8. Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem – 22.11.2021 –
2.12.2021 (při kalkulaci časového zpoždění uplatněním revizních postupů)



Klíčové koncepční parametry zadávacího řízení

• smlouva bude uzavřena v tzv. brutto režimu (tj. bez přenosu rizika tržeb 
na dopravce; dopravce nese výlučně riziko nákladů a riziko tržeb je na 
objednateli)

• smlouva bude uzavřena na 5 let (předpokládaný termín začátku provozu 
k 1.2.2023 – 31.1.2028) – flexibilita ve vztahu k dalšímu postupu po 
31.1.2028 (vlastní dopravce/ekologická doprava)

• vybraný dopravce bude mít garantovanou přípravní dobu k zahájení 
provozu minimálně 10 měsíců od uzavření smlouvy

• zadávací řízení bude vyhlášeno do 2.8.2021 -> neaplikace závazných 
podílů ekologicky šetrných vozidel (vodík/elektro) plynoucích z evropské 
legislativy v průběhu celého trvání smlouvy

• technické a provozní standardy dle současného standardu moderní MHD 



Kritérium technické kvalifikace – referenční zakázky

• prodloužení referenční doby akceptace reference z 3 let na 5 let

• bude se akceptovat reference na jakékoliv poskytování pravidelné
linkové dopravy (tj. veřejné, soukromé pro soukromého objednatele
nebo provozování linkové dopravy dopravcem na vlastní riziko)

• objem kilometrů byl stanoven na 400.000 km s možností kumulace
naplnění objemu kilometrů vícerými referencemi



Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

• kombinace cenového kritéria (nabídková cena) a kritérií kvality
(garantovaný podíl ekologicky šetrných vozidel a garantované
průměrné stáří vozového parku - zohlednění kvality vozového parku a
environmentálních aspektů zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravy)

Kritérium Váha

K1 Nabídková cena 80 %

K2 Podíl ekologicky šetrných vozidel 15 %

K3 Průměrné stáří vozového parku 5 %



Definice ekologicky šetrného vozidla pro účely hodnocení

• za ekologicky šetrné vozidlo se pro účely hodnocení považuje vozidlo, které naplňuje definici
ekologicky šetrného vozidla Ministerstva životního prostředí České republiky, která zní:

Ekologicky šetrná vozidla jsou vozidla s nízkou spotřebou paliva, produkcí emisí skleníkových
plynů a ostatních limitovaných znečisťujících látek. V automobilovém průmyslu jsou tato
vozidla často nazývaná „green cars“, „greenline cars“ nebo „clean green cars“.

Za ekologicky šetrná vozidla je možno považovat vozidla, která

1. využívají alternativní pohon

● hybridní vozidla, tj. vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor

● elektromobily, tj. vozidla využívající ke svému pohonu pouze elektromotor

2. využívají alternativní paliva

● LPG (Liquid Petroleum Gases - zkapalněný ropný plyn)

● CNG (Compress Nature Gas - stlačený zemní plyn)

● vodík

● biopaliva (zejména bioethanol, biodiesel, dimethyléter)



JABLONECKADOPRAVNI@MESTOJABLONEC.CZ
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KATKOVCIN@AGMPARTNERS.CZ
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