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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 

Smluvní strany: 

 

statutární město Jihlava 

IČO: 00286010 

zastoupené MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou  

Masarykovo nám. 97/1  

586 01 JIHLAVA 

(dále jen „Město“) 

 

a 

 

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 

IČO: 48460915 

zastoupené Mgr. Romanem Fabešem, předsedou předsednictva 

Žižkova 1867/93 

586 01 JIHLAVA 

(dále jen „SVAK“) 

 

 

(společně též jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“).  

Čl. I. Účel dohody 

1) Účelem dohody je narovnání vzájemných sporných práv, povinností a nároků, vzniklých 

v souvislosti s vystoupením Města ze SVAK a ukončením členství ke dni 31. 12. 2012 („Sporné 

vztahy“). Jelikož paralelně vznikala některá práva, povinnosti a nároky i mezi Městem 

a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 

BRNO – LESNÁ (dále jen „VAS“), jako provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu na území Města zčásti ve vlastnictví SVAK a zčásti ve vlastnictví Města na základě 

Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, nájmu vodovodů a kanalizací, o správě a rozvoji 

majetku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené dne 17. 12. 1996 mezi SVAK 

a VAS, ve znění pozdějších změn (dále jen „Provozní smlouva“), je tato dohoda uzavírána 

současně s dohodou o narovnání mezi Městem a VAS a SVAK, která se týká vzájemných vztahů 

mezi Městem a VAS a také mezi Městem na straně jedné a VAS a SVAK na straně druhé 

(„Dohoda o narovnání VAS“).  

2) V souvislosti s uzavřením této dohody smluvní strany prohlašují, že mají za to, že SVAK jako 

svazek obcí je ke dni uzavření této dohody nadán právní osobností a že vystoupení Města ze SVAK 

nebylo dosud ve smyslu stanov SVAK vzájemně vypořádáno. 
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Čl. II. Přehled Sporných nároků 

1) Město prohlašuje, že mu v přímé nebo nepřímé souvislosti se Spornými vztahy vznikly zejména 

následující právní nároky:  

a) nárok na předání veškeré majetkové a provozní evidence k majetku s právem hospodaření, 

který byl Městu předán na základě rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen 

„KÚKV“) č.j. KUJI 61198/2013 sp. zn. OOSČ 448/2013  („majetek s právem 

hospodaření“); 

b) nárok na vydání majetku vloženého, který byl Městem uplatněn prvotně v řízení vedeném 

u KÚKV pod sp. zn. OOSČ 467/2013; 

c) nárok na vydání majetku privatizovaného, který byl Městem uplatněn prvotně v řízení 

vedeném u  KÚKV  pod sp. zn. OOSČ 317/2013 (určení vlastnictví a vyklizení věcí – 

nemovitosti zapsané do KN) a pod sp. zn. OOSČ 497/2014 (určení vlastnictví, vyklizení 

a předání věci – nemovitosti nezapisované do KN); 

d) předání majetku vybudovaného na základě vlastní činnosti SVAK na území Města; 

e) nárok na vydání majetkové a provozní evidence související s majetkem, k němuž Město své 

nároky uplatnilo; 

f) nárok na vydání finančního prospěchu, který měl SVAK z užívání majetku Města po 1. 2. 

2013 a který byl Městem uplatněn dílem v řízení vedeném prvotně u Okresního soudu v 

Jihlavě pod sp. zn. 122 C 54/2013 v částce jistiny ve výši 212.703.736 Kč a příslušenství, 

specifikovaný Městem jako nárok na alikvotní podíl na nájemném, dílem v dosud ve sporném 

řízení neuplatněné částce jistiny ve výši dalších 121.544.992 Kč a příslušenstvím k datu 30. 5. 

2020; 

g) nárok na vydání částky představované poměrnou hodnotou, která na Město vzhledem 

k rozsahu práv Města ve SVAK připadala z důvodu výše podílu SVAK v obchodní 

společnosti Svaz VKMO, s.r.o., IČO: 25572245, ke dni 31. 12. 2012 a který byl Městem 

uplatněn v řízení vedeném nyní u KÚKV pod sp. zn. OOSČ 735/2013 v částce ve výši 

38.712.037,19 Kč včetně příslušenství a sp. zn. OOSČ 605/2014 v částce ve výši 

36.045.176,92 Kč včetně příslušenství; 

h) nárok na vydání poměrného podílu města na finančních prostředcích (prostředky na hotovosti 

a účtech) SVAK ke dni 31. 12. 2012, který byl Městem uplatněn v řízení vedeném nyní u 

KÚKV pod sp. zn. OOSČ 699/2013 v částce ve výši 56.798.235,03 Kč včetně příslušenství 

a sp. zn. OOSČ 955/2013 v částce ve výši 2.785.520,33 Kč včetně příslušenství; 

i) nárok na vyplacení podílu z investic Města, kterými došlo ke zhodnocení majetku SVAK 

mimo území Města, a na vyplacení podílu Města na majetku nabytém SVAK vlastní činností 

mimo území Města, který byl Městem uplatněn v řízení vedeném nyní u KÚKV sp. zn. OOSČ 

287/2020, dříve u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 21 C 25/2016 v částce jistiny ve výši 

225.906.088,20 Kč a příslušenství; 

j) nárok na vydání přímých dotací Města na investiční činnost SVAK ve výši 109.242.109,73 

Kč; 

k) nárok na kompenzaci nedostatečné obnovy majetku za dobu od vystoupení Města ze SVAK 

do jeho vydání;  

 („Sporné nároky Města“)   

přičemž SVAK tyto nároky Města vzniklé v souvislosti se Spornými vztahy popírá co do důvodu 

i výše a neuznává je, a to ani zčásti.  
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2) SVAK prohlašuje, že mu v souvislosti se Spornými vztahy vznikly zejména následující právní 

nároky: 

a) nárok na uzavření smlouvy o majetkovém a finančním vypořádání ve smyslu článku 12.4 

písm. a) stanov SVAK v platném znění, jejíž součástí by byl nárok SVAK na finanční 

vypořádání dle článku 12.7. stanov SVAK jako vzájemný nárok vůči nároku Města na 

bezúplatný převod a předání tzv. místního infrastrukturního majetku sloužícího výlučně pro 

potřeby Města; nárok SVAK na finanční vypořádání investic SVAK do místního 

infrastrukturního majetku přitom činí částku ve výši 224.307.665,37 Kč a příslušenství 

a nárok na úhradu doplatků a úroků z úvěrů uhrazených SVAK za Město částku ve výši 

48.784.928,93 Kč a příslušenství; 

b) nárok na vrácení finančního příspěvku poskytnutého Městu ve výši 17.000.000 Kč 

a příslušenství; 

c) nárok na vrácení finančních prostředků doposud uhrazených SVAK na základě vydaných 

správních rozhodnutí, která byla následně zrušena, ve výši 134.340.969,47 Kč včetně 

příslušenství; 

d) nárok na prodej vodoměrů ve vlastnictví  SVAK na místním infrastrukturním majetku 

převáděném anebo předávaném Městu ve výši 1.418.507,08 Kč a příslušenství; 

e) nárok na finanční vypořádání investic SVAK uskutečněných po 31. 12. 2012 do místního 

infrastrukturního majetku předávaného anebo převáděného Městu ve výši 3.815.435 Kč 

a příslušenství; 

(„Sporné nároky SVAK“),   

přičemž Město tyto nároky vzniklé v souvislosti se Spornými vztahy popírá co do důvodů i výše 

a neuznává je, a to ani zčásti.  

Čl. III. Narovnání 

1) Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkami uvedenými v článku III. odst. 2) a 3) této 

dohody nabytím účinnosti této dohody v plném rozsahu zanikají veškerá vzájemná práva, nároky, 

povinnosti a vztahy smluvních stran, které mohly mít smluvní strany ve smyslu § 1905 občanského 

zákoníku objektivně na mysli, bez ohledu na to, zda vyplývají ze Sporných vztahů nebo s nimi 

jakkoli souvisí, včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody nebo 

jiné újmy a včetně Sporných nároků Města a Sporných nároků SVAK, a tyto jsou nahrazeny 

novými právy, nároky, povinnostmi a vztahy smluvních stran vymezenými v článku IV. této 

dohody. 

 

2) Smluvní strany výslovně určují, že nadále sporným je mezi nimi nárok na určení vlastnického 

práva a vydání majetku uvedeného v příloze č. 1, 2 a 3 této dohody, který byl Městem ve vztahu 

k části tohoto majetku uplatněn v řízení vedeném nyní Krajským úřadem Kraje Vysočina pod 

sp. zn. OOSC 317/2014 a v řízení vedeném u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 20 C 

248/2016, které bylo následně postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina. SVAK tento sporný 

nárok Města popírá co do důvodu i výše a neuznává jej, a to ani zčásti, neboť ze stanov SVAK 

vyplývá, že převod tzv. společného a nedělitelného majetku na vystoupivší obec, včetně podílu na 

tomto majetku, je zcela vyloučen a stejně tak je vyloučen převod majetku sloužícího výlučně jiné 

členské obci SVAK. Dokud případně nedojde mezi Městem a SVAK k uzavření zvláštní dohody 

o majetkovém vypořádání tohoto majetku, tato dohoda se neuplatní vůči nároku Města na určení 
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vlastnického práva a vydání majetku uvedeného v příloze č. 1, 2 a 3 této dohody, přičemž smluvní 

strany touto dohodou nekladou vzájemně překážky vyřízení záležitostí týkající se této skupiny 

majetku a o těchto nárocích bude rozhodnuto příslušnými orgány. Pro vyloučení pochybností pro 

případ úspěchu Města ve sporu se SVAK ohledně společného a nedělitelného majetku, touto 

dohodou jsou narovnány jako Sporné nároky Města a Sporné nároky SVAK též sporné nároky 

Města na vydání prospěchu z titulu užívání takového majetku (zejména náhrady škody, 

bezdůvodného obohacení či nájemného), jakož i sporný nárok SVAK vůči městu na uhrazení 

investic provedených do tohoto majetku Svazkem, a to i těch, které případně vzniknou v budoucnu 

po uzavření této dohody. 

3) Smluvní strany se dále dohodly, že touto dohodou nezanikají práva a povinností a nároky vzniklé 

mezi stranami, nebo kterékoliv smluvní straně vůči druhé smluvní straně na základě (i) Dohody 

vlastníků, jak je definována níže, (ii) Provozní smlouvy ve znění dodatku uzavřeném mezi Městem, 

SVAK a VAS dne 6. 3. 2020, (iii) dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, 

jak byla uzavřena mezi Městem a SVAK dne 6. 3. 2020, (iv) Smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku uzavírané smluvními stranami současně s touto dohodou („Smlouva o převodu 

majetku“) (v) Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí uzavírané smluvními stranami 

současně s touto dohodou („Smlouva o převodu nemovitostí“), (vi) nároku SVAK na úhradu 

nákladů SVAK za pitnou vodu předanou SVAK Městu v období od 1. 1. 2019 do 19. 12. 2019 

a odpadní vodu převzatou SVAK od Města v období od 1. 1. 2019 do 19. 12. 2019, Varianta A: 

která byla uhrazena Městem před podpisem této dohody ve výši 18.805.587 Kč včetně 

DPH/Varianta B: kterou se zavazuje Město zaplatit do 15 dnů od podpisu této dohody, (vii) plnění 

poskytnutá kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně do 31. 12. 2012 s výjimkou Sporných 

nároků Města, Sporných nároků SVAK a sporného nároku dle článku III. odst. 2 výše, (viii) 

Dohody o narovnání VAS, (ix) nároků vzniklých v budoucnu nemajících původ ve Sporných 

vztazích (x) dle smluv o zřízení věcných břemen či služebností uzavřených mezi smluvními 

stranami, (xi) jakož i jakékoli nároky smluvních stran vzniklé ode dne uzavření této dohody. 

Čl. IV. Založení nových závazků 

1) Pro dosažení účelu této dohody se smluvní strany výslovně dohodly na následujících nových 

závazcích. 

2) Smluvní strany současně s touto dohodou uzavírají Smlouvu o převodu majetku a Smlouvu 

o převodu nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva Města dle Smlouvy o převodu 

nemovitostí podá SVAK dne 4. 1. 2021. Týž den dojde k předání nemovitostí dle Smlouvy 

o převodu nemovitostí a majetku dle Smlouvy o převodu majetku ze strany SVAK Městu 

postupem a způsobem uvedeným v těchto smlouvách. Vzhledem ke značnému rozsahu majetku 

převáděného do vlastnictví Města podle Smlouvy o převodu nemovitostí a Smlouvy o převodu 

majetku, pro případ, že by se ke dni uzavření této dohody, jakož i ke dni 4. 1. 2021 na území Města 

nacházely podzemní stavby a zařízení tvořící inženýrské sítě vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu, dešťových kanalizací nebo jejich části a přípojek na tyto vodovody a kanalizace ve 

vlastnictví SVAK, jako věci nemovité nezapisované do katastru nemovitostí, které nejsou uvedeny 

v přílohách č. 1 až 4 Smlouvy o převodu majetku (převáděný místní infrastrukturní majetek Města), 

ani v přílohách č. 1 až 3 této dohody (nepřeváděný společný infrastrukturní majetek a místní 

infrastrukturní majetek jiných obcí), se smluvní strany dohodly na převodu vlastnického práva 
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k tomuto v přílohách výslovně neuvedenému majetku, a to společně s majetkem uvedeným ve 

Smlouvě o převodu majetku a za podmínek tam uvedených. 

3) Smluvní strany současně s touto dohodou uzavírají Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů, podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů („Dohoda vlastníků“).          

4) Smluvní strany se dohodly, že veškerá peněžitá plnění SVAK poskytnutá SVAK přímo nebo 

nepřímo prostřednictvím VAS nebo uhrazená SVAK za Město se považují za příspěvek 

SVAK na obnovu vodohospodářského majetku a infrastruktury Města a Město je oprávněno si 

z tohoto titulu ponechat prostředky uhrazené do dne podpisu této dohody Městu přímo SVAK 

i nepřímo prostřednictvím VAS, jak uvedeno v Dohodě o narovnání VAS.  SVAK se zavazuje 

poté, co mu Město doloží podání všech Procesních podání Města (jak jsou definována níže) a 

pravomocného zastavení řízení týkajících se návrhů a žalob města proti SVAK na zaplacení 

finančních plnění, jak jsou uvedena v příloze č. 4C této dohody, podle toho, který okamžik 

nastane později, uhradit Městu částku 202.000.000 Kč, jako jednorázový a nevratný příspěvek 

na obnovu vodohospodářského majetku a infrastruktury („Příspěvek na obnovu“), a to na 

účet Města č. 1466072369/0800. Příspěvek na obnovu bude po splnění výše uvedených 

podmínek uhrazen SVAK na účet Města ve čtyřech splátkách každá ve výši 50.500.000 Kč. 

První splátka bude splatná do 30 dnů od splnění výše uvedených podmínek a každá další 

splátka bude splatná do 14 dnů ode dne uplynutí lhůty splatnosti předchozí splátky. Dokladem 

o splnění povinnosti Města je stejnopis podání všech Procesních podání Města opatřených 

podacím razítkem příslušného orgánu, který zastavované řízení vede a jeho předání SVAK 

nebo jeho doručení doporučeným dopisem na adresu SVAK nebo soubor odeslané datové 

zprávy z datové schránky Města nebo jeho právního zástupce do datové schránky příslušného 

orgánu, který zastavované řízení vede ve formátu .ZFO obsahující elektronický dokument 

Procesních podání Města v souladu s touto dohodou, který bude SVAK předán Městem nebo 

jeho právním zástupcem elektronickou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem na 

adresu svakji@ji.cz  nebo na datovém nosiči po předchozí kontrole a podpisu protokolu o 

převzetí. Varianta B: SVAK je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle bodu III. 

odst. 3 bod (vi) v celkové výši 18.805.587 Kč proti pohledávce Města na Příspěvek na 

obnovu, a to i před jejich splatností.   

5) Smluvní strany se dohodly, že Město vezme zpět žaloby, návrhy, žádosti, odvolání, dovolání či jiná 

podání uvedená v příloze č. 4A (v případě řízení uvedeného v článku III. odst. 2 částečně zpět 

pouze ve vztahu k majetku neuvedenému v přílohách č. 1 až 3 této dohody) a Město a SVAK se 

výslovně vzdají práva na náhradu nákladů v těchto řízeních. Za tím účelem současně s podpisem 

této dohody smluvní strany podepíší společná procesní podání, jejichž vzor tvoří přílohu č. 5 této 

dohody („Procesní podání Města“). Podepsané Procesní podání Města Město doručí do pěti (5) 

pracovních dnů od účinnosti této dohody soudům, resp. správním orgánům vedoucím příslušná 

řízení.  

6) Smluvní strany se dohodly, že SVAK vezme zpět žaloby, návrhy, žádosti, odvolání, dovolání či 

jiná podání uvedená v příloze č. 4B a SVAK a Město se výslovně vzdají práva na náhradu nákladů 

v těchto řízeních. Za tím účelem současně s podpisem této dohody smluvní strany podepíší 

společná procesní podání, jejichž vzor tvoří přílohu č. 6 této dohody („Procesní podání SVAK“). 

Podepsané Procesní podání SVAK SVAK doručí do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této 

dohody soudům, resp. správním orgánům vedoucím příslušná řízení. 

mailto:svakji@ji.cz
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7) V případě porušení povinnosti dle článku IV. odst. 5) nebo 6) příslušnou povinnou smluvní 

stranou, je smluvní strana, která tuto povinnost porušila povinna zaplatit druhé smluvní straně za 

každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Pro vyloučení pochybností tím žádná se smluvních stran 

není omezena v právu domáhat se soudní či správní cestou jakýchkoliv nároků a práv vzniklých na 

základě této dohody. Smluvní strana, která příslušným předmětem řízení nedisponuje, je pak 

oprávněna učinit návrh na zastavení řízení či zamítnutí návrhu, žaloby či žádosti s odkazem na tuto 

dohodu s tvrzením, že řízení vzhledem k uzavření této dohody pozbylo svého podkladu (tedy že 

předmět řízení byl mezi stranami dohody touto dohodu vyřízen, resp. sporný nárok, pokud 

existoval, zanikl).  

8) Smluvní strany této dohody se zavazují, že v rámci zastavení řízení, která jsou uvedena v příloze 

č. 1 této dohody, se vůči druhé straně vzdají práva na náhradu nákladů řízení, a pakliže byly 

v minulosti do dne uzavření této dohody jakékoli náklady řízení stranou dohody či jejímu zástupci 

druhou stranou již přiznány, případně přiznány a uhrazeny, zavazují se tyto náklady po druhé straně 

nevymáhat, případně nepožadovat náklady již zaplacené zpět.  

Čl. V. Prohlášení o úplném vypořádání vzájemných sporných práv, povinností a nároků 

1) S výjimkou práv, povinností a nároků (sporných či nesporných) uvedených v článku III. odst. 2) 

a 3) této dohody, nabytím účinnosti této dohody a nových závazků uvedených v ujednání článku 

IV. považují smluvní strany veškerá vzájemná práva a povinnosti za zcela vypořádaná.  

2) Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s vystoupením Města ze SVAK vůči sobě navzájem 

neevidují žádné jiné či další nároky, které by v této dohodě nebyly uvedeny, např. z titulu 

bezdůvodného obohacení, náhrady škody, újmy či jiné, a že se vůči sobě jakýchkoliv dalších 

nároků, pokud existují, vzdávají.  Smluvní strany se zavazují, že v souvislosti se Spornými vztahy, 

zejména Spornými nároky Města a Spornými nároky SVAK po uzavření této dohody nepodají proti 

sobě žádné žaloby, návrhy nebo podněty na zahájení jakýchkoliv soudních, správních, trestních 

nebo jiných řízení ani je jakkoliv přímo či nepřímo nebudou iniciovat a nebudou vůči sobě 

uplatňovat zejména žádné nároky, které se Spornými vztahy, zejména Spornými nároky Města 

a Spornými nároky SVAK před uzavřením této dohody souvisejí či z nich vyplývají, s výjimkou 

nároků plynoucích z této dohody a práv, povinností a nároků uvedených v článku III. odst. 2) a 3) 

této dohody, a zdrží se jakéhokoli jednání, které by k zahájení takových řízení mohlo vést. Pokud 

takové řízení bylo zahájeno do dne podpisu této dohody a není uvedeno v příloze č. 1, zavazuje se 

každá ze stran, která disponuje tímto řízením vzít takový návrh zpět do 5 pracovních dnů od výzvy 

druhé strany a pokud tak neučiní, může druhá strana učinit návrh na zastavení řízení či zamítnutí 

žaloby, žádosti či návrhu druhé strany s odkazem na tuto dohodu. Tím nejsou dotčena práva stran 

domáhat se soudní či správní cestou práv, povinností a nároků (sporných či nesporných) uvedených 

v článku III. odst. 2) a 3) a článku IV. této dohody a pokračovat v řízení již zahájených v této 

souvislosti před uzavřením této dohody, včetně využití všech řádných a mimořádných opravných 

prostředků, ústavních stížností či podání k mezinárodním soudům. 

3) V případě porušení povinnosti dle článku V. odst. 2) kteroukoliv smluvní stranou, je smluvní 

strana, která tuto povinnost porušila povinna zaplatit druhé smluvní straně za každý jednotlivý 

případ porušení smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo druhé smluvní strany na náhradu škody ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Pro 
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vyloučení pochybností tím žádná se smluvních stran není omezena v právu domáhat se soudní či 

správní cestou jakýchkoliv nároků a práv vzniklých na základě této dohody. 

Čl. VI. Závěrečná ujednání 

1) Smluvní strany se dohodly na zveřejnění této dohody v registru smluv, ač k tomu nebyly povinny. 

Město zajistilo zaslání dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o uveřejnění 

dohody v registru smluv tvoří Přílohu č. 7 této dohody. Strany se dohodly, že tato dohoda nabývá 

platnosti dnem jejího uzavření za splnění zákonných předpokladů a účinnosti dnem podpisu 

Dohody vlastníků, Dohody o narovnání VAS, Smlouvy o převodu nemovitostí, Smlouvy o převodu 

majetku, návrhu na vklad dle Smlouvy o převodu nemovitostí, Procesních podání Města dle této 

dohody a Dohody o narovnání VAS, Procesních podání Svazku a Procesních podání VAS dle 

Dohody o narovnání VAS všemi stranami, podle toho, která skutečnost nastane nejpozději. 

2) Město prohlašuje, že právní jednání obsažená v této dohodě byla v souladu s ust. § 39  zákona              

č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecního zřízení), v platném znění, projednána Radou města 

Jihlavy a její uzavření schváleno na 13. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 23. 6. 2020 

usnesením č. 155/20-ZM, přičemž výpis z usnesení zastupitelstva města tvoří nedílnou součást této 

dohody jako její příloha č. 8.  

3) SVAK prohlašuje, že právní jednání obsažená v této dohodě byla schválena 66. valnou hromadou 

postupem předepsaným jeho stanovami na jejím zasedání dne 23. 6. 2020 pod bodem programu 

č. 15, přičemž výpis z usnesení valné hromady SVAK tvoří nedílnou součást této dohody jako její 

příloha č. 9. 

4) Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou vyhotoveních opatřených úředně ověřenými podpisy účastníků a jeden stejnopis 

obdrží VAS.  

5) Stane-li se kterékoliv z ujednání této dohody neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává 

platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání této dohody nedotčena, nevyplývá-li z povahy 

daného ujednání, obsahu dohody nebo okolností, za nichž bylo toto ujednání smluvními stranami 

dohody formulováno, že toto ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu této dohody. Smluvní 

strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti či nevykonatelnosti této dohody či její části 

učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost 

byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v nejvyšší možné míře naplněn smysl a účel dohody. 

Toto ujednání a závazky z něho pro smluvní strany plynoucí se považují za ujednání o smlouvě 

budoucí ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku. 

6) Veškeré případné změny a doplnění této dohody musí být provedeny ve formě písemných 

a číslovaných dodatků, které musejí být podepsány všemi smluvními stranami dohody. Jakákoliv 

právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími 

zachycení jejich obsahu a určení jednající osoby, nejsou způsobilá změnit tuto dohodu a nepovažují 

se za změnu této dohody v písemné formě. 

7) Smluvní strany prohlašují a zaručují, že před uzavřením této dohody nepostoupily třetí osobě žádné 

pohledávky vzniklé vůči druhé smluvní straně před uzavřením této dohody, zejména nikoli 

pohledávky vzniklé v souvislosti se Spornými vztahy. Smluvní strany se dohodly, že postoupení 
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jakýchkoli pohledávek vůči kterékoli ze smluvních stran, zejména pohledávek v souvislosti se 

Spornými vztahy a touto dohodou, zakazují a vylučují jej. 

8) Otázky touto dohodou neupravené budou řešeny podle platných právních předpisů České 

republiky, a to zejména podle občanského zákoníku. Žádná ze smluvních stran není oprávněna 

vypovědět tuto dohodu, odstoupit od ní nebo ji jinak jednostranně ukončit. Strany pro vyloučení 

pochybností vylučují použití dispozitivních ustanovení občanského zákoníku upravujících právo na 

výpověď, odstoupení či jiné jednostranné ukončení dohody. 

9) Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda obsahuje úplné ujednání smluvních stran o předmětu této 

dohody, že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle a že obsahu dohody, včetně 

jejích příloh: 

Příloha č. 1 – Seznam nemovitých věcí dle článku III. odst. 2 zapisovaných do katastru nemovitostí  

Příloha č. 2 – Seznam věcí dle článku III. odst. 2 nezapisovaných do katastru nemovitostí 

Příloha č. 3 – Přehledné schéma umístění vodovodů a kanalizací dle článku III. odst. 2  

Příloha č. 4 – Přehled řízení 

Příloha č. 5 – Procesní podání Města 

Příloha č. 6 – Procesní podání Svazku 

Příloha č. 7 – Potvrzení o uveřejnění dohody v registru smluv 

Příloha č. 8 – Výpisy z usnesení zastupitelstva Města 

Příloha č. 9 – Výpis z usnesení valné hromady SVAK 

rozumí a jsou oprávněni zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz čehož připojují níže své 

vlastnoruční podpisy.  
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