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Důvodová zpráva  
 
Oddělení přípravy a realizace investic předkládá k odsouhlasení Kupní 

smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodu 
na započtení pohledávek stavby „Jablonec n. N., Proseč n. N., Na Palouku 

– kanalizace na p.p.č. 1124/1 – JN 008 295“, ve které je předmětem 
prodeje dokončená stavba kanalizačního řadu v celkové délce 812,40 m 
z trub (KAM 300 v délce 808,10 m a LT DN 300 v délce 4,30 m), 26 ks 

kanalizačních šachet DN 1000 a 1 x spadišťová šachta hloubky 25,0 m 
v ulici Na Palouku, Horní, U Zahradnictví, k.ú. Proseč nad Nisou. 

 
Stavba spadiště byla zkolaudována dne 17. 04. 2019, výstavbu realizoval 
soukromý investor firma Astra Mont, s.r.o.. Na základě kupní smlouvy ev.č. 

SO/2019/057 byla spadišťová šachta včetně pozemku p.p.č. 1124/1, k.ú. 
Proseč nad Nisou vykoupena za cenu ve výši 4 546 290,- Kč (za pozemek 
1 302 000,- Kč a za stavbu spadiště 3 244 290,- Kč). Výkup byl schválen na 

zastupitelstvu města Jablonce nad Nisou dne 20. 06. 2019 usnesením číslo 
ZM/119/2019/A3. 

Kanalizační stoka (S1 a S1/1) byla zkolaudována dne 22. 09. 2020 a 
převzata městem Jablonec nad Nisou. Městem vynaložené náklady na 
výstavbu splaškové kanalizace činily celkem 8 387 985,04 Kč včetně DPH. 

 
Následně byla stavba předána nájemní smlouvou do správy Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. (dále jen "SVS").   

 
Prodejní cena dle Návrhu na spolufinancování byla schválena v majetkové 

komisi SVS, a.s. dne12.1.2017 pod č.j. 9/2017a znovu projednána dne 23. 
01. 2020 pod č.j. 16/2020 a SVS, a.s. je připravena odkoupit stavbu 
s finančním příspěvkem ve výši 652 400,- Kč bez DPH na základě kupní 

smlouvy, smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně 
dohody o započtení pohledávek. 

 
Kupní cena ve výši 6 266 150,- Kč bez DPH byla stanovena na základě 
znaleckého posudku č. 1974-12/203, zpracovaným Ing. Janem Vojtou, U 

Vodárny 778, 473 01 Nový Bor. Částka 5 613 750,- Kč bez DPH bude 
městem vložena do SVS, a.s. jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál 
společnosti za účelem posílení kapitálových zdrojů společnosti. 

 
V případě vodohospodářského majetku vystupuje statutární město Jablonec 

nad Nisou jako neplátce DPH. Pro město je tato činnost výkonem veřejné 
služby. 
 

Po prodeji bude SVS zajišťovat provoz, údržbu, opravy a obnovu 
kanalizačního řadu tak, aby byla zachována jeho funkčnost. Zároveň 

prodejem SVS převezme i povinnost provádět a hradit případné 
rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení majetku a jiné investice 
do vodovodního a kanalizačního řadu.  

 



 2 

V případě, že by prodej nebyl schválen a vodohospodářská stavba by zůstala 

v majetku města, bude město zajišťovat údržbu, opravy a obnovu majetku 
tak, aby byla zachována funkčnost na vlastní náklady. Vzhledem tomu, že 

město nemá podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
oprávnění provozovat vodovod a kanalizaci, bylo by nutné výběrovým řízením 
vybrat správce. 

 
Prodej byl schválen na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města 
dne 01. 03. 2023. 

 
Poznámka: 

Příkazce a správce se zněním návrhu smlouvy souhlasí. Z důvodu formální 
neúplnosti (např. usnesení zastupitelstva) chybí na průvodce ke smlouvě 
jejich podpisy.  

 
Přílohy: 

Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, 
Dohoda o započtení pohledávek  
Znalecký posudek č. 1974-12/2023 zpracoval Ing. Jan Vojta,  

Zápis o předání a převzetí stavby, situace se zákresem  
SVS spolufinancování 
Průvodka ke smlouvě 
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Kupní smlouva 
 

 

Statutární město  Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 

 se sídlem:  Mírové náměstí 3100/19 PSČ: 46601, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Miloš Vele, primátor 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-121451/0100   

            (dále jen jako "Prodávající") na straně jedné 

 

 a 

 

 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   

            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   

            (dále jen jako "Kupující") na straně druhé  

 

 

UZAVŘELI  TUTO KUPNÍ SMLOUVU 
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění: 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Prodávající je vlastníkem stavby „Jablonec n. N., Proseč n. N., Na Palouku - 

kanalizace na p.p.č. 1124/1“, tj. kanalizační stoky z LT DN 300 v délce 4,3 m + 1x 

spadišťové kanalizační šachty hloubky 25,0 m, splaškové kanalizační stoky z KAM DN 

300 v délce 808,1 m + 26x kanalizační šachty DN 1000 (dále jen „Vodohospodářský 

majetek“), přičemž na základě rozhodnutí o povolení k trvalému užívání č.j. 35134/2019 

ze dne 17.4.2019, které vydal MMJ OŽP a na základě rozhodnutí o povolení k trvalému 

užívání č.j. 77519/2020 ze dne 22.9.2020, které vydal MMJ OŽP je Vodohospodářský 

majetek provozuschopný. Zápis o předání a převzetí stavby obsahující podrobnější popis 

Vodohospodářského majetku tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Prodávající uzavře s Kupujícím současně smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní 

kapitál společnosti (dále jen „Smlouva o příplatku“), v níž se Prodávající zaváže 

k peněžitému plnění Kupujícímu jako příplatku mimo základní kapitál Kupujícího ve výši 

5 613 750,-Kč (dále jen (dále jen "Peněžitý příplatek"). 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 
1.  Prodávající se zavazuje touto kupní smlouvou Vodohospodářský majetek patřící mu 

vlastnickým právem, a to s veškerými součástmi a příslušenstvím a se všemi právy a 
povinnostmi, jimiž ho vlastnil, užíval nebo k tomu byl oprávněn, odevzdat Kupujícímu a 
umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že od Prodávajícího 
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Vodohospodářský majetek převezme do svého vlastnictví a zaplatí Prodávajícímu za 
Vodohospodářský majetek kupní cenu, a to ve výši  6 266 150,-Kč, slovy: šestmiliónů 
dvěstěšedesátšestisícjednostopadesát korun českých) (dále jen „Kupní cena“). 

2.  Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem číslo: 1974-12/2023, zpracovaným dne: 
9.1.2023 Ing. Janem Vojtou, IČ: 13912224, se sídlem: Nový Bor, U Vodárny 778, PSČ: 
473 01. 

 

Článek III. 

Úhrada kupní ceny  

 

1. Kupní cenu ve výši 6 266 150,-Kč bez DPH uhradí Kupující Prodávajícímu ve lhůtě 60-ti 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 

2. Prodávající v případě výše uvedeného „Vodohospodářského majetku“ vystupuje jako 

neplátce DPH. Žádný odpočet z jeho strany nebyl uplatněn a nelze již dodatečně uplatnit. 

Pro město byla tato činnost výkonem veřejné služby. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn svou pohledávku za Kupujícím 

na poskytnutí zůstatku Kupní ceny započíst proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím 

na zaplacení Peněžitého příplatku, která Kupujícímu vznikne na základě Smlouvy o 

příplatku.     

 

Článek IV. 

Smluvní pokuta  

 

1. Pro případ prodlení kupujícího se splacením zůstatku Kupní ceny podle čl. III. odst. 2  

této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% denně z dlužné 

částky, která je splatná do 60-ti (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného vyúčtování smluvní pokuty Prodávajícím Kupujícímu.  

 

Článek V. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  

 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že kupující zašle v souladu s § 5 zákona o 

registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému 

správci registru smluv k uveřejnění. Prodávající může smlouvu zveřejnit za předpokladu, 

že kupujícímu umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce. 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 

odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 

údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 

anonymizaci.  

3. Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. I., v čl. II. týkající se výše 

kupní ceny, v čl. III., v čl. IV., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství. 

4. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v 

čl. VI. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 

obdobně.  
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6. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 

smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Článek VI. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, 

které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). 

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních 

titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 

náleží.  

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 

o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů 

dle předchozího odstavce.  

 

Článek VII. 

Protikorupční doložka 

 

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního 

jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu 

SVS v sekci Compliance (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/). 

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 

v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného, 

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického 

jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé 

smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel 

komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 

znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické 

jednání, 

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám 

svým nebo jiného, 

e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce 

či uplácení, 

f)    zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS 

prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou: 

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,  

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská 

společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá. 

 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
mailto:compliance@svs.cz
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4. SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 

podezření na korupční nebo jiné neetické jednání. 

5. SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou 

výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji 

okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku 

jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. 

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) 

orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či 

jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 

náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a  

účinnosti dle čl. V odst. 4 a odst. 6.  

2. Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Prodávajícího zastupitelstvem statutárního města  dne 1.11.1111, 

č.usnesení ZM/XXX/2023, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

Prodávajícímu náleží 1 vyhotovení a Kupujícímu 3 vyhotovení smlouvy. 

4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud 

by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení 

dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové platné 

ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených, 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

Přílohy: 

 

1. Zápis o předání a převzetí stavby 

2.  Kopie usnesení zastupitelstva  

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 

důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

Jablonec nad Nisou dne 1.11.1111    Teplice dne 1.11.1111 

 

Prodávající:       Kupující:   

 

 

 

____________________________ _________________________________ 

Ing. Miloš Vele  Ing. Bronislav Špičák 

primátor generální ředitel 

Statutární město Jablonec nad Nisou Severočeská vodárenská společnost a.s. 
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Smlouva o peněžitém příplatku  

mimo základní kapitál  

 

  
 Statutární město  Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 

 se sídlem:  Mírové náměstí 3100/19 PSČ: 46601, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Miloš Vele, primátor 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-121451/0100   

            (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 

 

 a 

 

 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   

            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   

            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  

 

 

UZAVŘELI  TUTO SMLOUVU O PENĚŽITÉM PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 1.11.1111, číslo usnesení 

xxx/2023 (dále jen "Rozhodnutí představenstva") se Akcionář zavazuje vložit do 

Společnosti částku 5 613 750,-Kč (slovy: pětmiliónůšestsettřinácttisícsedmsetpadesát 

korun českých) jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti za účelem 

posílení kapitálových zdrojů společnosti (dále jen "Peněžitý příplatek"). 

2. Společnost se tímto v souladu s rozhodnutím představenstva Společnosti zavazuje 

peněžitý příplatek od Akcionáře v celém rozsahu přijmout, a to za účelem 

specifikovaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy.  

 

Článek II. 

Splatnost peněžitého příplatku a účetní evidence 

    

1. Peněžitý příplatek Akcionáře je splatný ve lhůtě 60-ti (slovy: šedesáti) kalendářních 

dnů ode dne účinnosti této smlouvy na bankovní účet Společnosti.  

2. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že peněžitý příplatek po jeho splacení 

bude v účetní evidenci Společnosti zaúčtován v pasivech na účtu Ostatní kapitálové 

fondy.  
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Článek III. 

Nakládání s peněžitým příplatkem  

 

1. O nakládání s peněžitým příplatkem Akcionáře po jeho připsání na shora uvedený 

bankovní účet Společnosti rozhoduje představenstvo Společnosti v souladu s touto 

smlouvou, stanovami Společnosti a právními předpisy účinnými v době takového 

nakládání. 

  2. Smluvní strany souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna svou pohledávku za 

Akcionářem na poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál podle této 

smlouvy započíst proti pohledávce Akcionáře za Společností na úhradu zůstatku kupní 

ceny podle čl. III odst. 2 Kupní smlouvy uzavřené mezi Akcionářem a Společností.              

  

Článek IV. 

Smluvní pokuta  

 

1. Pro případ prodlení Akcionáře se splacením peněžitého příplatku se smluvní strany 

dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% denně z dlužné částky, která je splatná do 30-ti 

dnů kalendářních ode dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty Společností 

Akcionáři.  

 

Článek V. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  

 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v souladu s § 5 zákona 

o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému 

správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že 

Společnosti umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce. 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 

odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 

údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 

anonymizaci.  

3. Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. I. týkající se výše 

příplatku, v čl. II., v čl. III., v čl. IV., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství. 

4. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v 

čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 

obdobně.  

6. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 

smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Článek VI. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, 
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které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). 

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních 

titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 

náleží.  

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 

o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů 

dle předchozího odstavce.  

 

VII.  

Protikorupční doložka 

 

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního 

jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu 

SVS v sekci Compliance (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/). 

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 

v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného, 

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického 

jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé 

smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel 

komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 

znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické 

jednání, 

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám 

svým nebo jiného, 

e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce 

či uplácení, 

f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS 

prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou: 

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,  

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská 

společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá. 

4. SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 

podezření na korupční nebo jiné neetické jednání. 

5. SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou 

výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji 

okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku 

jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. 

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) 

orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
mailto:compliance@svs.cz
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jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 

náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dle čl. V odst. 4 a odst. 6.  

2.  Akcionář prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Akcionáře zastupitelstvem statutárního města dne 1.11.1111, 

č.usnesení ZM/XXX/2023, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří 

přílohu této smlouvy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1 vyhotovení a společnosti 3 vyhotovení smlouvy. 

4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud 

by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení 

dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové platné 

ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených, 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

 

Přílohy: 

 

1.  Kopie usnesení zastupitelstva 

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 

důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Jablonec nad Nisou dne 1.11.1111   Teplice dne 1.11.1111 

 

 

 

Akcionář:       Společnost:   

 

 

 

____________________________ _________________________________ 

Ing. Miloš Vele  Ing. Bronislav Špičák 

primátor generální ředitel 

Statutární město Jablonec nad Nisou Severočeská vodárenská společnost a.s. 
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Dohoda o započtení pohledávek   
  
 

 Statutární město  Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 

 se sídlem:  Mírové náměstí 3100/19 PSČ: 46601, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Miloš Vele, primátor 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-121451/0100   

            (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 

 

 a 

 

 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   

            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   

            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  

 

 

UZAVŘELI TUTO DOHODU O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK 
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Na základě smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, uzavřené 

mezi smluvními stranami této dohody dne 1.11.1111, má Společnost vůči Akcionáři 

peněžitou pohledávku v celkové výši 5 613 750,-Kč, splatnou dne 11.11.1111 (dále jen 

"Pohledávka Společnosti").   

2. Na základě kupní smlouvy týkající se převodu vodohospodářského majetku, uzavřené 

mezi smluvními stranami této dohody dne 1.11.1111, má Akcionář vůči Společnosti 

peněžitou pohledávku na zaplacení kupní ceny převáděného majetku v celkové výši        

6 266 150,-Kč, splatnou dne 11.11.1111 (dále jen "Pohledávka Akcionáře"). Závazek 

Akcionáře z kupní smlouvy podle předcházející věty spočívající v předání majetku 

Společnosti byl k dnešnímu dni v celém rozsahu splněn. 

 

Článek II. 

Započtení vzájemných pohledávek  

    

1. Smluvní strany této dohody sjednaly, že ke dni účinnosti této dohody započítávají jejich 

vzájemné peněžité pohledávky, tedy Pohledávku Společnosti a Pohledávku Akcionáře, a 

to v rozsahu částky, ve kterém se tyto pohledávky vzájemně kryjí, tedy v rozsahu             

5 613 750,-Kč.  

2. Pohledávka Společnosti započtením podle předcházejícího odstavce zaniká v celém 

rozsahu. Pohledávka Akcionáře zaniká pouze v rozsahu částky 5 613 750,-Kč. Zbylá část 

pohledávky Akcionáře, tedy částka 652 400,-Kč je splatná v souladu s ujednáními 

obsaženými v kupní smlouvě uvedené v čl.I odst.2 této dohody.  
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Článek III. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  

 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v souladu s § 5 zákona 

o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této dohody její znění příslušnému 

správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může dohodu zveřejnit za předpokladu, že 

Společnosti umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce. 

2. Smluvní strany dohody se dohodly, že při zveřejnění znění dohody nebudou v souladu s § 

3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 

postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 

údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dohody podléhat 

anonymizaci.  

3. Dohoda je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. V případě změny, doplnění či zrušení této dohody dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 

IV. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.  

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dohoda nesplňuje nutné podmínky pro 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 

dohoda účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Článek IV. 

Ochrana osobních údajů 

 

1. SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, 

které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). 

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních 

titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 

náleží.  

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 

o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje 

v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle 

předchozího odstavce.  

 

Článek V. 

Protikorupční doložka 

 

1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního 

jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu 

SVS v sekci Compliance (https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/). 

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 

v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného, 

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického 

jednání či střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé 

smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel 

komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
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znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické 

jednání, 

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám 

svým nebo jiného, 

e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce 

či uplácení, 

f)    zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS 

prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou: 

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,  

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská 

společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá. 

4. SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 

podezření na korupční nebo jiné neetické jednání. 

5. SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou 

výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji 

okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku 

jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. 

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) 

orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či 

jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 

náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Prodávající prohlašuje, že uzavření této dohody bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Prodávajícího zastupitelstvem statutárního města  dne 1.11.1111, 

č.usnesení ZM/XXX/2023, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1 vyhotovení a společnosti  3 vyhotovení smlouvy. 

4. Stanou-li se některá ustanovení této dohody zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by 

některé ustanovení této dohody chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení dohody 

dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení 

dohody, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této dohody se doručují na adresu 

uvedenou v záhlaví této dohody.  

6. Tato dohoda může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených, 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
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Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámily, souhlasí s ní a na 

důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   

 

 

Jablonec nad Nisou dne 1.11.1111   Teplice dne 1.11.1111 

 

Akcionář:       Společnost:   

 

 

____________________________ _________________________________ 

Ing. Miloš Vele  Ing. Bronislav Špičák 

primátor generální ředitel 

Statutární město Jablonec nad Nisou Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 







 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 1974-12/2023 

Znalecký posudek je podán v oboru Ekonomika, odvětví - oceňování nemovitých věcí 

 

 
 

Stručný popis předmětu znaleckého posudku 
Předmětem ocenění je vodohospodářská infrastruktura -  kanalizace 

Jablonec n. N. - Proseč nad Nisou - ulice Na Palouku 
  

Znalec: Ing. Jan Vojta 

 U Vodárny 778 

 473 01 Nový Bor 

 e-mail: vojta.borstav@seznam.cz 

 IČ: 13912224 

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou- odd. přípravy a realizace investic, IČO: 

00262340, paní Ivana Dufková 

 Mírové náměstí 19 

 466 01 Jablonec nad Nisou 

Číslo jednací: MSP 003252/2023 

Počet stran: 28 a 6 stran příloh Počet vyhotovení: 3 Vyhotovení číslo:  

Podle stavu ke dni: 09.01.2023 Vyhotoveno: V Novém Boru 23.01.2023 
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1. ZADÁNÍ 

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele 
Stanovení administrativní ceny nemovité věci - staveb inženýrské infrastruktury  

kanalizace Jablonec n. N. - Proseč nad Nisou - ulice Na Palouku 

  

1.2. Účel znaleckého posudku 
Příprava převodu vlastnických práv na SVS 

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru 
posudku 
Žádné další upřesňující skutečnosti nebyly znalci sděleny 

1.4. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka byla provedena dne 09.01.2023 - bez asistence. 
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2. VÝČET PODKLADŮ 

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat 
Data byla vybírána v souladu s potřebou řádně identifikovat předmět ocenění 

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis 
Místní šetření ze dne 9.1.2023 

Mapa KN - zdroj ČÚZK 

Fotodokumentace 

Objednávka  - OI/OPRI/9/2023/Duf 

Zápis o předání a převzetí stavby - číslo stavby JN 008295 včetně příloh 

Kolaudační roz. č.j. 77519/2020, spis. zn. 2519/2020/SPR/OVÚ/Pa ze dne 22.9.2020- kanalizace 

Část projektové dokumentace - podélný řez a detaily 

Kolaudační rozhodnutí  č.j. 35134/2019 spis. zn. 889/2019/SPR/OŽP/Pa z 17.4.2019 

2.3. Věrohodnost zdroje dat 
Veškerá data byla získána z veřejných zdrojů a jejich věrohodnost nebyla zpochybněna 

2.4. Základní pojmy a metody ocenění 
Administrativní cena  je cena zjištěná podle cenového předpisu . Pro toto ocenění dle prováděcí 

vyhlášky MF 337/2022 Sb. 
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3. NÁLEZ 

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat 
Obvyklý postup výběru dat nutných ze zpracování posudku. 

Data nebyla tvořena 

3.2. Popis postupu při zpracování dat 
V souladu se zákonnými postupy dle Zákona o oceňování majetku 

 151/1997 Sb. a jeho novely č. 237/2020  

Inženýrské sítě nejsou součástí pozemku, na kterém jsou položeny- § 509 NOZ 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: Kanalizace Proseč nad Nisou na p.č. 1124/1 

Adresa předmětu ocenění: Na Palouku 

 466 01 Jablonec nad Nisou 

LV: 1 

Kraj: Liberecký 

Okres: Jablonec nad Nisou 

Obec: Jablonec nad Nisou 

Katastrální území: Proseč nad Nisou 

Počet obyvatel: 44 588 

Vlastnické a evidenční údaje 

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, podíl 1 / 1 

 

Bez omezení vlastnického práva 

Dokumentace a skutečnost 

Stavba byla povolena stavebním povolení   

č.j. 23029/2019 z   12.3.2018 

Kolaudace kanalizační stoky proběhla rozhodnutím č.j. 77519/2020 dne 22.9.2020 - viz příloha 

Kolaudace spadiště proběhla rozhodnutím č.j. 35134/2019 dne 17.4.2019 - viz příloha 

Znalec měl k dispozici část projektové dokumentace na oceňované stavební dílo 

Celkový popis nemovité věci 

Předmětem ocenění jsou inženýrské sítě, které vybudovány z důvodu odkanalizování RD v lokalitě 

Na Palouku -Jablonec n. N- Proseč 

Součástí ocenění  u kanalizační stoky jsou  betonové kanalizační šachty a v tomto konkrétním 

případě i spadiště hloubky 25m zaústěné do stávající štoly 

3.4. Obsah 
1. Splašková kanalizační stoka  KAM DN 300  

2. Kanalizační šachty na stokové síti  

3. Spadiště kanalizační stoky  
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4. ZNALECKÝ POSUDEK 

4.1. Popis postupu při analýze dat 
Analýza vybraných dat proběhla v souladu s obecnými principy oceňování nemovitých věcí a dle 

předepsaných postupů 

4.2. Ocenění cenou zjištěnou 

Oceňovací předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 237/2020 

Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 

53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb., č. 188/2019 Sb., č. 488/2020 Sb., č. 424/2021 Sb. a 

č. 337/2022 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

Index trhu s nemovitými věcmi 

Název znaku č. Pi 

1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá 

poptávce 

II  0,00 

2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný vlastník), nebo stavba stejného vlastníka, 

nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 

V  0,00 

3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná 

území 

II  0,00 

4. Vliv právních vztahů na prodejnost: Bez vlivu II  0,00 

5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II  0,00 

6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 

IV  1,00 

7. Hospodářsko-správní význam obce: Katastrální území lázeňských 

míst typu B) a C) a obce s lyžařskými středisky nebo obce ve 

významných turistických lokalitách - památka - hrad Bezděz 

II  1,10 

8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí 

(oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 přílohy č. 2 (kromě Prahy a 

Brna) 

III  1,03 

9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, 

služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní 

(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

I  1,05 

 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,190 

  i = 1  

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 
  5  

Index trhu IT = P6 * P7 * P8 * P9 * (1 +  Pi) = 1,000 

  i = 1  
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Index polohy 

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Inženýrské stavby 

Název znaku č. Pi 

1. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 

I  0,60 

2. Převažující zástavba v okolí pozemku: Stavby pro zemědělství a 

ostatní neuvedené 

V  0,00 

3. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě obce: Pozemek lze 

napojit pouze na některé sítě v obci - absence plynovodní sítě 

II  0,00 

4. Dopravní dostupnost: Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní 

dopravu 

III  0,02 

5. Parkovací možnosti: Dobré parkovací možnosti na veřejné 

komunikaci 

II  0,00 

6. Výhodnost pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti: 

Poloha bez vlivu na komerční využití 

II  0,00 

7. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Bez vlivu na cenu. II  0,00 

 

  
7 

 

Index polohy IP = P1 * (1 +  Pi) = 0,612 

  i = 2 

V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou č.1 přílohy 

č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,728 

V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,612 
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1. Splašková kanalizační stoka  KAM DN 300 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 13.  Kanalizace trubní 

Profil potrubí DN v mm  300 mm 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub kameninových 

Hloubka uložení: 3,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 812,40 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  1 981,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,2000 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2650 

Pro liniové inženýrské stavby v zastavěném území obce je hodnota koeficientu K5 vyhláškou 

zvýšena na 1.265 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  3,0190 

Základní cena upravená cena Kč/m =  9 078,61 

Plná cena: 812,40 m * 9 078,61 Kč/m =  7 375 462,76 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 3 roky 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 97 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 100 = 3,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 3,0 % / 100) *  0,970 

Nákladová cena stavby CSN =  7 154 198,88 Kč 

Koeficient pp *  0,728 

Cena stavby CS =  5 208 256,78 Kč 

Splašková kanalizační stoka  KAM DN 300 - zjištěná cena =  5 208 256,78 Kč 

2. Kanalizační šachty na stokové síti 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 2.2.2. Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - 

hloubka 3 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 2223 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Výměra: 26,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  9 450,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,1000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  3,0190 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  31 382,51 
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Plná cena: 26,00 ks * 31 382,51 Kč/ks =  815 945,26 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 3 roky 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 77 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 80 = 3,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 3,8 % / 100) *  0,962 

Nákladová cena stavby CSN =  784 939,34 Kč 

Koeficient pp *  0,728 

Cena stavby CS =  571 435,84 Kč 

Kanalizační šachty na stokové síti - zjištěná cena =  571 435,84 Kč 

3. Spadiště kanalizační stoky 
Betonové spadiště má charakter svislé betonové štoly, která tlumí kinetickou energii protékající 

vody 

Vnější obestavěný prostor je 3,14*0,52 x 25 = 19,62 m3 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 11.  Objekty podzemní mimo důlní 

Objekt Vrty 

Konstrukční charakteristika (způsob 

rozpojování): 

vrtání 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2142 

Množství: 19,62 m3 obestavěného prostoru 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  10 362,- 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,2650 

Pro liniové inženýrské stavby v zastavěném území obce je hodnota koeficientu K5 vyhláškou 

zvýšena na 1.265 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7350 

Základní cena upravená cena Kč/m3 =  35 850,19 

Plná cena: 19,62 m3 * 35 850,19 Kč/m3 =  703 380,73 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 4 roky 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 76 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 4 / 80 = 5,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 5,0 % / 100) *  0,950 

Nákladová cena stavby CSN =  668 211,69 Kč 

Koeficient pp *  0,728 

Cena stavby CS =  486 458,11 Kč 

Spadiště kanalizační stoky - zjištěná cena =  486 458,11 Kč 
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4.3. Výsledky analýzy dat 
1. Splašková kanalizační stoka  KAM DN 300  5 208 257,- Kč 

2. Kanalizační šachty na stokové síti  571 436,- Kč 

3. Spadiště kanalizační stoky  486 458,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  6 266 151,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  6 266 150,- Kč 

slovy: Šestmilionůdvěstěšedesátšesttisícjednostopadesát Kč 

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Administrativní cena byla stanovena  postupem požadovaným zákonem 151/1997  

O oceňování majetku ve znění novely 237/2020 Sb. 

Ve znění vyhlášky MF 337/2022 Sb. 
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5. ODŮVODNĚNÍ 

5. 1. Kontrola postupu 
Kontrola byla prováděna průběžně při zpracování ocenění a po jeho dokončení 
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6. ZÁVĚR 

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď 
Stanovení administrativní ceny nemovité věci - staveb inženýrské infrastruktury  

kanalizace Jablonec n. N. - Proseč nad Nisou - ulice Na Palouku 

  

 

Výsledná cena - celkem:  6 266 151,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  6 266 150,- Kč 

slovy: Šestmilionůdvěstěšedesátšesttisícjednostopadesát Kč 

 

6. 2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho 
přesnost 
Znalec neshledal skutečnosti , které by snižovaly přesnost závěru toto ocenění 

SEZNAM PŘÍLOH 
 počet stran A4 v příloze: 

Kopie katastrální mapy 1 

Mapa oblasti 1 

Zápis předání a převzetí stavby 2 

Mapa GIS 1 

Seznam dotčený pozemků 1 

Kolaudační souhlas z 22.9.2020 4 

Výkres spadiště 1 

Kolaudační rozhodnutí spadiště 3 
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PŘEZKUM ZNALECKÉHO POSUDKU 
Nejedná se přezkum jiného posudku 
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Konzultant a důvod jeho přibrání 
Konzultanti nebyli ke zpracování přizváni 

 

Odměna nebo náhrada nákladů 

Odměna byla sjednána smluvně. 

Prohlášení znalce 
Tento znalecký posudek je možno použít pro účely předvídané v ustanovení § 127a zákona 

č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Znalec 

prohlašuje, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. 

ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v 

Ústí nad Labem ze dne 3.12.2003 pod č.j. Spr. 6603/2003 pro obor ekonomika - odvětví ceny a 

odhady nemovitostí. 

Znalecký posudek byl zapsán pod číslem 1974-12/2023 evidence posudků. 

V Novém Boru 23.01.2023 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Jan Vojta 

U Vodárny 778 

473 01 Nový Bor 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.13.1. 
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Pozemek p.č. 1139 v k.ú. č. 733211 
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