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Členským obcím  
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
 
Praha dne 24.8.2015 
 
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: 
 
Stručný popis: 
 
1) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 61198/2013 – vydání majetku s právem 
hospodaření. 
 
Proti rozhodnutí úřadu byl podán  podnět na přezkum řízení. Po dlouhém řízení vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bylo rozhodnuto tak, že výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu 
v Jihlavě bylo zrušeno pro nicotnost a věc vrácena k dalšímu řízení před Krajským úřadem 
Kraje Vysočina s právním názorem, že krajskému úřadu nepřísluší kompetence o této věci 
rozhodovat. 
 
Současně byla podána správní žaloba ke krajskému soudu, zatím nebylo nařízeno jednání. 
 
 2) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 63081/2013 – vydání majetku vloženého 
 
Proti rozhodnutí úřadu byl podán  podnět na přezkum řízení. Po dlouhém řízení vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bylo rozhodnuto tak, že výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu 
v Jihlavě bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení před Krajským úřadem Kraje Vysočina 
s právním názorem, že krajskému úřadu nepřísluší kompetence o této věci rozhodovat. 
 
Současně byla podána správní žaloba ke krajskému soudu, zatím nebylo nařízeno jednání. 
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 3) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 50637/2014  OOSČ 317/2014 – vydání 
majetku privatizovaného – I.díl. 
 
Toto řízení probíhá před Krajským úřadem Kraje Vysočina. Předpokládáme, že krajský úřad 
ve věci rozhodne po dořešení všech rozkladů a žalob podaných SMJ proti rozhodnutím MV.   
 
4) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 52748/2014  OOSČ 497/2014 – vydání 
majetku privatizovaného – II.díl. 
 
Toto řízení probíhá před Krajským úřadem Kraje Vysočina. Předpokládáme, že krajský úřad 
ve věci rozhodne po dořešení všech rozkladů a žalob podaných SMJ proti rozhodnutím MV. 
 
5) 
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. 
 
Bude nařízeno jednání – předpokládaný termín 13.10.2015. 
 
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. 
 
Bude nařízeno jednání – předpokládaný termín 13.10.2015. 
Obě výše uvedená řízení byla sloučena do jednoho. 
 
6) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 85055/2013 – vydání alikvotní části 
finančního podílu na zůstatku za prosinec 2012 ve výši 2,541.990,- Kč. 
 
Zrušeno Ministerstvem vnitra ČR pro nicotnost.  
 
Byla podána správní žaloba, jednání nebylo nařízeno.   
 
7) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 83345/2013 – vydání alikvotní části 
podílu ve výši 35,547.500,- Kč  na SVKMO. 
 
Zrušeno Ministerstvem vnitra ČR pro nicotnost.  
 
Byla podána správní žaloba, jednání nebylo nařízeno.   
 
 
¨ 
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8)  
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 55559/2014 – vydání alikvotní části 
podílu ve výši 32,284.952,88  Kč  na SVKMO. 
 
Zrušeno Ministerstvem vnitra ČR pro nicotnost.  
 
Byla podána správní žaloba, jednání nebylo nařízeno.   
 
 
9) 
Řízení vedené Krajským úřadem v Jihlavě, č.j. KUJI 79781/2013 – vydání alikvotní části 
podílu ve výši 52,185.015,03  Kč  na finančním zůstatku k 31.11.2012  na účtu SVAK. 
 
Zrušeno Ministerstvem vnitra ČR pro nicotnost.  
 
Byla podána správní žaloba, jednání nebylo nařízeno.   
 
 
Další skutečnosti:  
 
Nad rámec výše uvedeného bylo u Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájeno správní řízení, 
z podnětu SMJ – podaného 17.7.2015, o určení právního vztahu členství obce Luka nad 
Jihlavou a SMJ v dobrovolném svazku obcí SVAK Jihlavsko. Toto řízení bylo ze  strany 
úřadu zastaveno s odůvodněním, že žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil vady žádosti, 
které brání v pokračování řízení. 
 
Proti tomuto rozhodnutí se SMJ odvolalo. 
 
 
Současně SVAK zaslal SMJ výzvu k vrácení částky 134,118.304,77 Kč a to z titulu 
bezdůvodného obohacení SMJ, které tuto částku přijalo na základě nicotného (neexistujícího) 
rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
 
SMJ vrácení této částky odmítá, což znamená, že SVAK bude nucen tuto částku vymáhat 
soudní cestou. 
  
  
  
  
 
 
JUDr. Petr Šurka 


