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Obcházení soudního opatření se městu Jablonec nad Nisou může vymstít 

Tisková zpráva IPUR z 2. prosince 2020 

Podle dostupných zdrojů je pravděpodobné, že jablonecká radnice rozhodla obejít 

soudní opatření, které ji zakazuje podepsat smlouvu se společností UMBRELLA 

Coach & Buses, s.r.o. Takový postup samosprávy může do budoucna ohrozit 

fungování MHD v celém městě se 45 tisíci obyvateli. 

Dne 5. listopadu odhlasovali jablonečtí zastupitelé výběr nového provozovatele místní 

autobusové dopravy na příští dva roky. Stane se jím společnost UMBRELLA Coach & 

Buses, s.r.o., navzdory tomu, že nepodala nejnižší nabídku. Tu podala společnost 

ABOUT ME, s.r.o., která se cítí být postupem města Jablonec nad Nisou poškozena. 

Za pravdu jí dal Krajský soud Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, když v návaznosti 

na to vydal 9. listopadu soudní opatření, které městu Jablonec nad Nisou zakazuje 

realizaci smlouvy se společností UMBRELLA Coach & Buses, s.r.o.  

Toto soudní opatření bylo Jablonci nad Nisou doručeno 10. listopadu. V ten samý den 

město Jablonec nad Nisou zveřejnilo tuto smlouvu v registru smluv, aby splnilo 

zákonné podmínky pro její platnost. Jenomže podle dokumentů, které má IPUR 

k dispozici, je situace složitější. 

Zde je harmonogram, který kopíruje výpis datové schránky města Jablonec nad Nisou. 

11:47 – do datové schránky jablonecké radnice dorazilo soudní opatření, které městu 

Jablonec nad Nisou zakazuje podepsat smlouvu se společností UMBRELLA Coach & 

Buses, s.r.o. 

11:56 – město Jablonec nad Nisou publikovalo smlouvu s firmou UMBRELLA Coach 

& Buses, s.r.o., v registru smluv 

11:57 – město Jablonec otevřelo zprávu od krajského soudu v Liberci, který ji smlouvu 

s UMBRELLA Coach & Buses, s.r.o., zakazuje 

Jablonec nad Nisou podle svého vyjádření na svém postupu neshledává nic špatného, 

naopak tvrdí, že „Smlouva byla publikována v souladu se zák. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv)“. 

Jenomže existují judikáty, které to rozporují. Je jím například rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu z roku 2010, kde se jasně konstatuje, že u orgánů veřejné moci je 

rozhodujícím momentem datum doručení do datové schránky, a nikoliv otevření zprávy 

v datové schránce. 

V tomto judikátu se píše: „Předáním soudu je přitom v případě podání učiněného 

prostřednictvím datové schránky nutno rozumět již okamžik dodání (tj. okamžik, 

od kterého je datová zpráva dostupná v datové schránce příjemce zprávy – zde 

krajského soudu), a nikoli okamžik, kdy se soud s obsahem tohoto podání seznámí 
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po přihlášení do své datové schránky tak, jak upravuje § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 

Sb.“ 

Přístupem, který město Jablonec nad Nisou zvolilo, dalo do rukou soukromého 

dopravce, který se bude cítit jeho rozhodnutím poškozen, obrovskou zbraň.  

Vzhledem k termínu, kdy má skončit stávající dopravce a kdy má začít fungovat nový 

dodavatel – tedy od 1. února 2021, hrozí nebezpečí, že se město kvůli soudnímu 

opatření dostane do situace, ve které bude vážně ohroženo fungování místní MHD. 

Jaroslav Tauchman z redakce www.nasliberec.cz k tomu říká: „Po špatných 

zkušenostech na řadě míst kraje se soukromými dopravci je pochopitelné, že 

i v Jablonci nad Nisou chtěli podobným problémům předejít. Nicméně postup, který 

zvolilo vedení jablonecké radnice vůči soudnímu opatření, představuje pro obyvatele 

města a fungování místní MHD obrovské riziko a dává do rukou ostatním uchazečům 

na město Jablonec doslova bič.“ 

Více je celý případ popsán v článku na www.nasliberec.cz: 

http://www.nasliberec.cz/aktuality-a-zajimavosti/3997-o-mhd-v-jablonci-rozhodovaly-

sekundy-postup-mesta-muze-mit-fatalni-nasledky  

 

V případě dotazů se neváhejte ozvat:  

redakce@nasliberec.cz, 773 464 373 

 

Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021“. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské 

společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu 

občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České 

republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. 

V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. 

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce 

s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a 

dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska.“ 
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The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The 

programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds 

capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, 

equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to 

minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support 

CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee 

of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute 

towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 

Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation 

between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It 

supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech 

Republic.” 

 

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního 

jednání“. 
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