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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. 
 
Dne 1.7.2015 byly do naší advokátní kanceláře doručeny rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR 
č.j. MV-36438-11/ODL-2015, MV-36453-13/ODK-2015, MV-36478-15/ODK-2015 a MV-
36475-11/ODK-2015 (viz příloha), kterými ministerstvo rozhodlo tak, že rozhodnutí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, na základě kterých uhradil SVAK Statutárnímu městu 
Jihlava částky ve výši 52,189.015,03 Kč, 35,547.500,45 Kč, 32,284.952,88 Kč a 
2,541.990,66 Kč včetně úroku z prodlení, prohlásilo za nicotná. Na základě této skutečnosti  
SVAK, vyplacené finanční prostředky  Statutárnímu městu Jihlava,  požaduje dle níže 
uvedeného klíče vrátit zpět. 
 

1) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 79781/2013 – 52,189.015,03 
Kč s úrokem z prodlení 7,05% ročně z této částky od 1.2.2013 do zaplacení.. 

 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-36438-11/ODK-2015, ze 
dne 29.6.2015, bylo výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
prohlášeno za nicotné. 
 
Právním dopadem této skutečnost je bezdůvodné obohacen ze strany Statutárního 
města Jihlavy ve výši:  52,189.015,03 - jistina 
                                       4,399.587,00 - úrok z prodlení 
Celkem  ………….....  56,588.602,03 Kč  

 
2) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 28895/2014 – 35,547.500,45 

Kč s úrokem z prodlení 7,05% ročně z této částky od 1.2.2013 do zaplacení.. 
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Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-36453-13/ODK-2015, ze 
dne 29.6.2015, bylo výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
prohlášeno za nicotné. 
 
Právním dopadem této skutečnost je bezdůvodné obohacen ze strany Statutárního 
města Jihlavy ve výši:  35,547.500,45 - jistina 
                                       3,151.505,04 - úrok z prodlení 
Celkem  ………….....  38,699.005,49 Kč  

 
3) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 55559/2014 – 32,284.952,88 

Kč s úrokem z prodlení 7,05% ročně z této částky od 1.2.2013 do zaplacení.. 
 

Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-36478-15/ODK-2015, ze 
dne 29.6.2015, bylo výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
prohlášeno za nicotné. 
 
Právním dopadem této skutečnost je bezdůvodné obohacen ze strany Statutárního 
města Jihlavy ve výši:  32,284.952,88 - jistina 
                                       3,760.224,04 - úrok z prodlení 
Celkem  ………….....  36,045.176,92 Kč  
 

4) Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 31066/2014 – 2,541.990,66 Kč 
s úrokem z prodlení 7,05% ročně z této částky od 1.2.2013 do zaplacení.. 

 
Rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-36475-11/ODK-2015, ze 
dne 29.6.2015, bylo výše uvedené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
prohlášeno za nicotné. 
 
Právním dopadem této skutečnost je bezdůvodné obohacen ze strany Statutárního 
města Jihlavy ve výši:  2,541.990,66 - jistina 
                                        243.529,67 - úrok z prodlení 
Celkem  …………..... 2,785.520,33 Kč 

 
 
Jelikož tedy došlo ze strany Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko k úhradě výše uvedených 
částek bez právního důvodu, žádáme, aby celková suma ve výši  
 

134,118.304,77 Kč 
 

byla Statutárním městem Jihlava, z titulu bezdůvodného obohacení, vrácena zpět na účet 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko č. 1466016359/0800 a to ve lhůtě do 15.8.2015. 
 
Jelikož se dá předpokládat, že nedojde k dobrovolnému uhrazení výše uvedené částky, bude 
Svazek nucen tuto částku po SMJ vymáhat soudní cestou. 
 
JUDr. Petr Šurka 
 


