Informace zveřejňované o povinném subjektu
1) Název: Jablonecká dopravní a.s.
2) Důvod a způsob založení: Zastupitelstvo města na svém zasedání 14. 12. 2017
schválilo záměr založení vlastní dopravní společnosti s názvem Jablonecká dopravní
(JD). Jedná se o akciovou společnost ve 100 % vlastnictví statutárního města Jablonec
nad Nisou (SMJN). Hlavním důvodem vzniku nové městské společnosti je snaha
dlouhodobě zajistit občanům města i jeho návštěvníkům moderní a spolehlivou
městskou hromadnou dopravu na evropské úrovni včetně řešení kvalitních
přestupních vazeb na další druhy dopravy.
3) Organizační struktura:
Představenstvo: Mgr. Jan Zeman (předseda), Ing. Štěpán Matek (místopředseda) Mgr.
Jaroslav Šída.
Dozorčí rada: Ing. Milan Kouřil, Mgr. Jiří Kučera, Pavel Janoušek
Ředitel: Ing. Luboš Wejnar
4) Kontaktní spojení:
Sídlo společnosti: Jablonecká dopravní a.s.
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 357 245, email: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz
IČ: 06873031
JD a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2684.
Číslo datové schránky: zfs4kk6
4.1) Kontaktní poštovní adresa: Jablonecká dopravní a.s.
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Jablonecká dopravní a.s.
Hasičská 3, Jablonec nad Nisou
4.3) Úřední hodiny: pondělí 8:00 hod. – 8:30 hod.
4.4) Telefonní čísla: 483 357 245
4.5) Čísla faxu: fax není zřízen
4.6) Adresa internetové stránky: www.jabloneckadopravni.cz
4.7) Adresa e-podatelny: jabloneckadopravni@mestojablonec.cz
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4.8) Další elektronické adresy: Dalšími elektronickými adresami pro poskytování
informací Jablonecká dopravní a.s. nedisponuje.
5) Případné platby lze poukázat: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-5854810237/0100
Měna: CZK
IBAN: CZ12 0100 0001 1558 5481 0237
6) IČ: 06873031
7) DIČ: CZ06873031 (Jablonecká dopravní a.s. není plátcem DPH)
8) Dokumenty
8.1) Seznam hlavních dokumentů: Jablonecká dopravní a.s. nedisponuje dokumenty.
8.2) Rozpočet: Výroční zpráva
9) Žádosti o informace: Informace o společnosti – Žádosti o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
10) Příjem žádostí a dalších podání: Informace o společnosti – Žádosti o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
11) Opravné prostředky: Informace o společnosti – Žádosti o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12) Formuláře: Formulář žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů není podmínkou podání žádosti o informace.
13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Informace o společnosti –
Žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14) Předpisy
-

14.1) Nejdůležitější používané předpisy:
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění,
zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů,
vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu, v platném znění,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
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-

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v platném znění,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

K nahlédnutí jsou předpisy poskytnuty na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz
14.2) Vydané právní předpisy: Tarif jízdného
15) Úhrady za poskytování informací
15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad – viz. Sazebník
15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Není
vydáno.
16) Licenční smlouvy
16.1) Vzory licenčních smluv: Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a
zákona k poskytování informací povinným subjektem.
16.2) Výhradní licence: Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona
k poskytování informací povinným subjektem.
17)

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zpráva
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