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Členským obcím  
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
 
Praha dne 16.5.2014 
 
Věc:   Informace k majetkovému vypořádání Statutárního města Jihlava v souvislosti 
s jeho vystoupením ze SVAKu. 
___________________________________________________________________________  
 
Vážení, 
 
tímto poskytujeme aktuální informaci o stavu vypořádání majetku mezi SVAK Jihlavsko a 
SM Jihlava a inventuru probíhajících správních a soudních řízení: 
 
1) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 61198/2013 – vydání majetku s právem 
hospodaření. 
 
Proti rozhodnutí úřadu byl podán VAS, a.s. podnět na přezkum řízení, doposud nebylo 
rozhodnuto. 
 
Ministr vnitra zamítnul rozklad SMJ ohledně zahájení přezkumu, proto ministerstvo bude 
rozhodovat. 
 
Současně byla podána správní žaloba ke krajskému soudu, zatím nebylo nařízeno jednání. 
 
Aktuální stav-beze změny 
 
 2) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 63081/2013 – vydání majetku vloženého 
 
Proti rozhodnutí úřadu byl podán VAS, a.s. podnět na přezkum řízení, doposud nebylo 
rozhodnuto. 
  
Ministr vnitra zamítnul rozklad SMJ ohledně zahájení přezkumu, proto ministerstvo bude 
rozhodovat. 
 
Současně byla podána správní žaloba ke krajskému soudu, zatím nebylo nařízeno jednání. 
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Aktuální stav-beze změny 
 
3) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 72682/2013 – o povolení provozování 
vodovodů a kanalizací VAS, a.s. 
 
Krajský úřad původně rozhodnul o odebrání povolení VAS, a.s. na část majetku. Ministerstvo 
zemědělství, jako příslušný orgán toto rozhodnutí zrušil, což fakticky znamená, že povolení 
k provozovanému majetku VAS, a.s. i nadále drží tato společnost (VAS,a.s.). 
 
Aktuální stav-beze změny 
 
4) 
Soudní spor o úhradu částky 15,193.124,- Kč s přísl., alikvotní část nájemného  – č.j. 109 C 
122/2013 vedený Okresním soudem v Jihlavě. 
 
Proti platebnímu rozkazu byl podán odpor – doposud nebylo nařízeno jednání. 
 
Aktuální stav-beze změny 
 
5) 
Soudní spor o úhradu částky 11,394.843,- Kč s přísl., alikvotní část nájemného  – č.j. 122 C 
54/2013 vedený Okresním soudem v Jihlavě. 
 
Tento soud byl zastaven a věc postoupena krajskému úřadu k dalšímu řízení. 
 
Proti tomuto rozhodnutí SVAK podal odvolání a napadá ho jako rozhodnutí nesprávné. 
 
Aktuální stav-beze změny 
 
6) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 85055/2013 – vydání alikvotní části 
finančního podílu na zůstatku k 31.12.2012 ve výši 2,541.990,- Kč. 
 
Toto řízení bylo úřadem přerušeno, SMJ se proti tomuto rozhodnutí odvolala, zatím se 
v řízení nepokračuje. 
 
Úřad v řízení pokračuje,  SVAK se k celé věci vyjádřil a nárok v celém rozsahu popírá. 
V nejbližších dnech očekáváme rozhodnutí. 
 
7) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 83345/2013 – vydání alikvotní části 
podílu ve výši 35,547.500,- Kč  na SVKMO. 
  
Úřad rozhodnul o zaplacení této částky a SVAK tuto platbu již provedl. 
 
V současné době připravujeme správní žalobu proti tomuto rozhodnutí. 
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8) 
 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 79781/2013 – vydání  alikvotní části 
finančního zůstatku ve výši 52,189.015,03 Kč k 31.12.2012. 
 
Jak jste již byli informováni, částka byla exekutorským úřadem stažena z účtu SVAK. 
Ministerstvo vnitra v této věci přezkum nezahájilo, ale na základě uplatněné správní žaloby 
bude v této věci jednat Krajský soud v Brně pod č.j. 29 A 83/2013. Jednání nebylo zatím 
nařízeno. 
 
Aktuální stav-beze změny 
 
9) 
 
Současně probíhá řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 31024/2014 o určení 
vlastnictví a vyklizení věci u tzv. privatizovaného majetku nemovitého. 
 
SVAK společně s VAS, a.s. tento nárok popírá pro jeho nepřesnou specifikaci a i proto, že 
zde Jihlava do tohoto majetku začlenila i majetek tzv. nedělitelný. Nyní se  SVAK vyjadřuje 
ke stanovisku Jihlavy a to ve lhůtě do 30.5.2014. 
 
10) 
 
Současně bylo zahájeno řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 31028/2014 o 
určení vlastnictví a předání věci u tzv. privatizovaného majetku movitého. 
 
Zde se budeme ve věci vyjadřovat, lhůta je do 30.5.2014. 
 
 
11) 
 
Postoj Jihlavy k předloženému návrhu dohody o majetkovém a finančním vyrovnání je, že 
tento návrh bude ignorovat a že se svých práv bude domáhat dílčími kroky.O smlouvě dvou 
vlastníků sousedících infrastruktur Jihlava se SVAK odmítá jednat. 
 
 
 
 
JUDr. Petr Šurka 


