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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
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Shrnutí soudních civilních sporů společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
a. s.

Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno: 2. schůze RM 19.1.2021
Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Důvodová zpráva
Rada Města na svém 2. zasedání ze dne 19. 1. 2021 uložila Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora
pro technickou správu města a informační technologie, činit veškeré možné kroky k prosazení zájmů
statutárního města Liberec, jako majoritního vlastníka společnosti Dopravní podnik měst Liberce a
Jablonce nad Nisou, a.s.
1) Spor mezi BusLine MHD s.r.o., IČO: 05666252, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01
Semily (dále jen „BusLine“) jako žalobcem a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou,
a.s., IČO: 47311975, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171 (dále jen „DPMLJ“) jako
žalovaným vedený u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) pod sp. zn. Rsp: 467/18.
DPMLJ a BusLine uzavřeli dne 2. 12. 2009 smlouvu o zajištění výkonu závazků veřejné služby v
hromadné dopravě, která byla následně změněna celkem čtrnácti dodatky (dále jen „Smlouva“).
BusLine na základě Smlouvy vystavil dne 1. 6. 2018 fakturu č. 201280144 (dále jen „Faktura č.
201280144“), kterou vyúčtoval DPMLJ k úhradě přiměřený zisk za rok 2016 ve výši celkem
31.076.947,27 Kč navýšený o DPH ve výši 4.661.542,09 Kč. BusLine dále na základě Smlouvy vystavil
rovněž dne 1. 6. 2018 fakturu č. 201280143 (dále jen „Faktura č. 201280143“), (Faktura č. 201280144
a Faktura č. 201280143 společně dále jen „Faktury“), kterou vyúčtoval DPMLJ k úhradě doplatek
oprávněných nákladů při provozování MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou za rok 2016 ve výši
8.152.752,98 Kč navýšený o DPH ve výši 1.225.509,88 Kč. Žalobou ze dne 25. 7. 2018 podanou u
Rozhodčího soudu se BusLine domáhal uhrazení části nároku, a to daně z přidané hodnoty ve výši
5.887.151,97 Kč s příslušenstvím. Žalobu BusLine následně opravil podáním ze dne 1. 8. 2018.
Podáním ze dne 14. 1. 2019 doručeným Rozhodčímu soudu téhož dne BusLine žalobní návrh navýšil o
částku 39.229.700,25,- Kč odpovídající základu DPH. Spor je tedy veden o zaplacení částky ve výši
45.116.752,22 Kč s příslušenstvím.
Ve sporu proběhla u Rozhodčího soudu ústní jednání, a to dne 21. 11. 2018, 19. 3. 2019 a 18. 9. 2019.
BusLine se v řízení písemně vyjádřil zejména v podáních ze dne 21. 9. 2018, 30. 4. 2019, 24. 7. 2019,
15. 5. 2020, 8. 6. 2020 a 17. 8. 2020.
DPMLJ se v řízení písemně vyjádřil zejména v podáních ze dne 17. 8. 2018, 21. 12. 2018, 7. 3. 2019,
21. 6. 2019, 31. 1. 2020, 11. 2. 2020, 24. 6. 2020 a 30. 9. 2020.
Dne 11. 11. 2019 proběhlo v sídle BusLine jednání mezi DPMLJ a BusLine, o čemž strany informovaly
Rozhodčí soud. BusLine doposud DPMLJ nedodal podklady k Fakturám, které přislíbil dodat v rozsahu
dohodnutém na jednání dne 11. 11. 2019.
Dne 11. 12. 2019 byla u Evropské komise podána stížnost Statutárního města Liberec ohledně možnosti
neoprávněného poskytnutí veřejné podpory spočívající ve vyplacení přiměřeného zisku za období roku
2015 ze strany DPMLJ fakturovaného mu smluvním dopravcem BusLine poskytujícím v předmětném
období, jakožto subdodavatel DPMLJ, služby hromadné autobusové dopravy osob na Jablonecku a
Liberecku dle Smlouvy, a zároveň ohledně dalších potenciálních nároků k přiměřenému zisku dle
Smlouvy za roky 2016 až 2019 (dále jen „Stížnost“).
DPMLJ konstatoval, že by mohlo dojít k poskytnutí nedovolené veřejné podpory za rok 2016 a
následující roky (přiměřený zisk vyúčtovaný žalobcem za rok 2016 a případně vyúčtovaný v budoucnu i
za roky 2017, 2018 a 2019) a v podání ze dne 14. 5. 2020 navrhl, aby Rozhodčí soud řízení přerušil do
pravomocného rozhodnutí Evropské komise o Stížnosti.
V usnesení ze dne 28. 5. 2020 Rozhodčí soud rozhodl o přerušení řízení do pravomocného rozhodnutí

Evropské komise o Stížnosti a uložil DPMLJ informovat pravidelně čtvrtletně, nejpozději vždy do
posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí Rozhodčí soud o průběhu řízení o Stížnosti.
DPMLJ doposud nebylo doručeno rozhodnutí Evropské komise v řízení o Stížnosti.
Jelikož nelze odhadnout datum rozhodnutí Evropské komise o Stížnosti, nelze odhadnout ani datum
rozhodnutí Rozhodčího soudu o žalobě BusLine.
Výsledné rozhodnutí Rozhodčího soudu ve věci nelze odhadnout.
2) Soudní spor mezi DPMLJ jako žalobcem a Dopravním sdružením obcí Jablonecka, svazkem obcí, se
sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, PSČ 467 51, IČO: 602 54 041 (dále jen „DSOJ“) jako
žalovaným o zaplacení 11.065.592 Kč s příslušenstvím, vedený u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
pod sp. zn. 112 C 15/2019.
DPMLJ zajišťoval pro DSOJ na základě rámcové smlouvy o závazku veřejné služby v městské
hromadné dopravě ze dne 2. 12. 2009 veřejnou službu – dopravní obslužnost území členských obcí
DSOJ autobusovou hromadnou dopravou, za což se DSOJ zavázal DPMLJ uhradit tzv. prokazatelnou
ztrátu dopravce dle dohodnutých podmínek. Dle požadavku DSOJ na rozdělení účtované částky
přiměřeného zisku za rok 2015 na dvě části DPMLJ vystavil dne 10. 12. 2018 dvě faktury: (i) fakturu č.
8018000037 znějící na částku 4.507.210,- Kč s datem splatnosti 24. 12. 2018, jež byla DSOJ řádně
uhrazena; a (ii) fakturu č. 8018000038 znějící na částku 11.065.592,- Kč s datem splatnosti 24. 12. 2018
(dále jen „Neuhrazená faktura“), kterou DSOJ neuhradil. DPMLJ proto dne 11. 7. 2019 podal u
Okresního soudu v Jablonci nad Nisou žalobu na zaplacení dlužné částky z Neuhrazené faktury ve výši
11.065.592,-Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou vydal dne 23. 9. 2019 platební rozkaz, v němž DSOJ uložil, aby do
15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil DPMLJ částku 11.065.592,- Kč s úrokem z
prodlení ve výši 9 % ročně z částky 11.065.592,- Kč od 25. 12. 2018 do zaplacení a náhradu nákladů
řízení k rukám právního zástupce DPMLJ.
Proti platebnímu rozkazu podal DSOJ dne 7. 10. 2019 odpor, který i odůvodnil.
DPMLJ se následně k odporu vyjádřil dne 22. 11. 2019.
Dne 16. 6. 2020 podal DPMLJ návrh na přerušení řízení, a to do pravomocného rozhodnutí Evropské
komise o Stížnosti.
Usnesením č. j. 112 C 15/2019-137 ze dne 24. 7. 2020 rozhodl Okresní soud v Jablonci nad Nisou o
přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. do pravomocného rozhodnutí Evropské komise o
Stížnosti.
DPMLJ doposud nebylo doručeno rozhodnutí Evropské komise v řízení o Stížnosti.
Jelikož nelze odhadnout datum rozhodnutí Evropské komise o stížnosti, nelze odhadnout ani datum
skončení řízení o žalobě podané DPMLJ.
Rozhodnutí soudů ve věci nelze odhadnout.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

