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Vážení,
vzhledem k aktivitě Městyse Luka nad Jihlavou sděluji průběh soudních sporů, které SVAK
s touto obcí a dalšími vystoupenými obcemi Loucka vede u Okresního soudu v Jihlavě.:
Luka nad Jihlavou a ostatní obce
1)
Žaloba na úhradu částky 3,102.978,90 Kč vedená pod č.j. 108 C 57/2015
Mezitímním rozsudkem OS V Jihlavě bylo rozhodnuto, že nárok žadatele (Luka nad
Jihlavou) je, co se týče majetku s právem hospodaření, po právu, ale o jeho výše musí být
určena na základě běžné ceny nájmu za tento majetek, nikoliv z jeho ceny. Proti tomuto
rozhodnutí podal SVAK odvolání, spor pokračuje.
Žaloba o úhradu 458.746,02 Kč vedená pod č.j. 108 C 32/2016
Spor o bezdůvodné obohacení u majetku privatizovaného, vloženého a majetku vzniklého
převodem investorství byl Okresním soudem v Jihlavě rozhodnut tak, že se žaloba Městyse
Luka nad Jihlavou zamítá. Soud shledal, že předmětný majetek je ve výlučném vlastnictví
SVAK. Jinak řečeno u tohoto majetku není možné, aby se SVAK bezdůvodně obohacoval na
úkor městyse.
Na základě podaného odvolání rozhodnul KS v Brně pobočka Jihlava o zrušení výše
citovaného rozsudku a věc vrátil OS v Jihlavě k dalšímu řízení. Soud celý případ sloučil a
15.3.2018 nařídil ve věci jednání.
2)
SVAK zahájili soudní spor ( OS Jihlava č.j. 8C 6/2018) o nahrazení projevu vůle k uzavření
smlouvy o majetkovém vyrovnání.

3)
SVAK zahájili soudní spor (OS Jihlava Ac 21/2018) k úhradě pohledávky SVAK za
Městysem Luka na částku 13,900.239,27 Kč z titulu financování do majetku členské obce.
4)
Luka nad Jihlavou uplatnily a dále zahájily řízení před Krajským úřadem Kraje Vysočina o
částku podílu na majetku SVAK ve výši 87,419.825,- Kč. Doposud nebylo rozhodnuto.
5)
Žalobou k Okresnímu soudu v Jihlavě se Obec Bítovčice domáhají úhrady částky 132.468,Kč.
6)
Žalobou k Okresnímu soudu v Jihlavě se Obec Kozlov domáhají úhrady částky 197.952,- Kč.
7)
Obec Vysoké Studnice zahájily u KUJI sporné řízení správní o úhradu částky 13,345.678,- Kč.
8)
V řízeních KUJI ve věci schválení vstupu obcí do SVAK, schválení zakládací listiny a stanov
SVAK a delegování konkrétního zástupce do SVAK bylo úřadem rozhodnuto o zamítnutí
těchto podání.
Statutární město Jihlava – soudní spory
1)
Dne 29.7.2016 byla podána u Okresního soudu v Jihlavě žaloba na určení vlastnictví
k nemovitým věcem – úpravna vody Hosov. Žaloba byla zamítnuta, SMJ podala odvolání.
2)
Dne 13.10.2016 byl SVAK informován o podání žaloby SMJ proti SVAK o úhradu
225,906.088,20 Kč a to z titulu podílu SMJ ze zhodnocení majetku SVAK mimo území SMJ.
Na základě výzvy soudu se k tomuto návrhu SVAK obsáhle písemně vyjádřil s tím, že tuto
žalobu považuje za zcela nedůvodnou a navrhuje její zamítnutí. Jednání v této věci soudem
nebylo nařízeno.
3)
Dne 9. 11. 2017 projednal Krajský soud v brně odvolání SMJ, kterou se domáhalo zrušení
zamítavého rozsudku Okresního soudu v Jihlavě o žalobě SMJ na určení dohody vlastníků
provozně souvisejících kanalizací. SMJ podalo dovolání.
4)
Současně se Okresní soud v Jihlavě zabývá žalobou na úhradu alikvotní části nájemného ve
výši 125,343.273,- Kč. Toto řízení běží.

5)
2

Vzájemný návrh na úhradu částky ve výši 134,118.304,77 Kč s příslušenstvím podaným
SVAK proti SMJ ve sporu uvedenému pod bodem 4) této informace vyloučil soud
k samostatnému projednání. Řízení doposud nebylo nařízeno.
6)
Městský soud v Praze 29.6.2017 zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, kterými byly
zrušeny (prohlášeny za nicotné) dvě rozhodnutí KUJI, kterými byla uloženo Svazku zaplatit
SMJ celkem cca 34,7.mio Kč. Městský soud v Praze rozhodnul, že tato rozhodnutí zrušil a
věc vrátil KUJI k dalšímu řízení. Proti tomuto rozhodnutí jsme uplatnili kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 5.3.2018nám bylo doručeno rozhodnutí Nejvyšší správní
soud, kterým kasační stížnost zamítl. Toto rozhodnutí se týká pouze určení kompetence
orgánu, který je ve věci oprávněn rozhodovat. Neznamená to, že nároky SMJ uplatněné prosti
SVAK a přiznané krajským úřadem jsou v souladu se zákonem a že na ně tedy má SMJ nárok.
7)
Dále probíhají různá řízení provozního charakteru, kde vystupuje VAS. a.s.

V okamžiku jakýchkoliv nových skutečností plynoucích z konkrétních rozhodnutí budou
členské obce informovány.

JUDr. Petr Šurka
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