
Majetek, druh a 
množství

Stav Požadavek SVAK Postoj SMJ Souvislosti 

Majetek SMJ 
s právem 
hospodaření 
(hodnota 
341.172.219,- Kč)

SVAK již vydal 
na základě 
rozhodnutí KÚ 
(20.9.2013)

Vrátit jeho část, 
kterou považuje za 
nedělitelnou
(nespecifikováno, 
která to je)

Jedná se o majetek ve 
vlastnictví SMJ, právo 
hospodaření SVAK zaniklo 
vystoupením SMJ ze SVAK, 
tj. 31.12.2012

Nájemné pobírá SVAK od VAS 
(162.000,- Kč denně z majetku, 
který měl být vydán SMJ)

Majetek SMJ vložený
do SVAK
(hodnota 
85.890.513,33 Kč)

SVAK již vydal 
na základě 
rozhodnutí KÚ 
(4.10.2013)

Vrátit jeho část, 
kterou považuje za 
nedělitelnou
(nespecifikováno, 
která to je)

Jedná se o majetek ve 
vlastnictví SMJ, který byl 
vložen na dobu členství SMJ 
ve SVAK a měl být vydán do 
31.1.2013

Nájemné pobírá SVAK od VAS 
(162.000,- Kč denně z majetku, 
který měl být vydán SMJ)

Podíl SMJ na 
peněžitém majetku 
SVAK celkem 
54.731.005,69  Kč

SVAK již vyplatil
na základě dvou
rozhodnutí KÚ
dvěma 
splátkami

Vrátit včetně úroku a 
nákladů na exekuci

SMJ má nárok v rámci 
vypořádání, nevracet

Úrok z prodlení celkem 
4.643.116,67 Kč.
Náklady exekuce celkem 
5.896.076,- Kč.

Podíl SMJ na 
obchodním podílu 
SVAK ve Svazu VKMO
s.r.o. celkem 
67.831.953,33 Kč

SVAK již vyplatil
na základě dvou
rozhodnutí KÚ
dvěma 
splátkami

Vrátit včetně úroku a 
nákladů na exekuci

SMJ má nárok v rámci 
vypořádání, nevracet

Úrok z prodlení celkem 
6.911.729,08 Kč. 
Náklady exekuce celkem 
16.965,- Kč.

Privatizovaný a jinak 
nabytý nemovitý 
majetek 

Je vedeno řízení
u KÚ 

Deklaruje již dva roky 
ochotu vydat kromě 
části, kterou považuje 
za nedělitelnou, 
podmiňuje to ústupky 
SMJ

SMJ souhlasí s převzetím 
nesporného majetku, o 
sporný je možno dále vést 
řízení

Nájemné pobírá SVAK od VAS 
(162.000,- Kč denně z majetku, 
který měl být vydán SMJ)

Privatizované a jinak 
nabyté vodovody a 
kanalizace

Je vedeno řízení
u KÚ

Deklaruje již dva roky 
ochotu vydat kromě 
části, kterou považuje 
za nedělitelnou, 
podmiňuje to ústupky 
SMJ

SMJ souhlasí s převzetím 
nesporného majetku, o 
sporný je možno dále vést 
řízení

Nájemné pobírá SVAK od VAS 
(162.000,- Kč denně z majetku, 
který měl být vydán SMJ)

Nájemné za únor – 
duben 2013 
z majetku, který měl 
SVAK vydat SMJ do 
31.1.2013
celkem 11.394.843,- 
Kč s úrokem

Je vedeno řízení
u OS v Jihlavě

Vzít žalobu zpět a celé 
nájemné ponechat 
SVAKu

SMJ má nárok na nájemné 
z majetku, který mu SVAK 
měl vydat do 31.1.2013

SMJ zaplatilo soudní poplatek ve 
výši 569.740,- Kč.

Nájemné za květen –
srpen 2013 
z majetku, který měl 
SVAK vydat SMJ do 
31.1.2013
celkem 15.193.124,- 
Kč s úrokem

Je vedeno řízení
u OS v Jihlavě

Vzít žalobu zpět a celé 
nájemné ponechat 
SVAKu

SMJ má nárok na nájemné 
z majetku, který mu SVAK 
měl vydat do 31.1.2013

SMJ zaplatilo soudní poplatek ve 
výši 759.660,- Kč.

Nájemné za období od září 2013 ve výši cca 80 mil. Kč dosud 
nebylo dosud zažalováno

Nežalovat a ponechat nájemné SVAKu v plné výši


