
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 19.5.2022

K bodu: 
Prodej vodohospodářské stavby Proseč n.N., Široká p.p.č. 537/5
– vodovod a kanalizace "Info P"

Předkládá: 
 Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

Projednáno:
výborem pro hospodaření s
majetkem města dne 17.5.2022

Zpracoval: 
 Ing. Pavel Sluka

Oddělení přípravy a realizace investic

Kont.osoba: 
 Ivana Dufková

Oddělení investiční výstavby

dufkova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3438
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   prodej vodohospodářské stavby „Jablonec n. N., Proseč n.

N., Široká p.p.č. 537/5 – vodovod a kanalizace – JN
008 363“ společně s předloženou smluvní dokumentací vše
dle Kupní smlouvy, Smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní
kapitál a to včetně dohody o započtení pohledávek
mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415
50 Teplice, IČ 490 99 469, dle důvodové zprávy a jejich přílohách

B. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
   RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podepsat Kupní

smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a
to včetně dohody o započetí pohledávek vodohospodářské stavby
„Jablonec n. N., Proseč n. N., Široká p.p.č. 537/5 –
vodovod a kanalizace – JN 008 363“ 

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Info „P“ – Důvodová zpráva 
Prodej vodohospodářské stavby „Jablonec n.N., 

Proseč n.N., Široká p.p.č. 537/5 – vodovod a 
kanalizace - JN 008 363“ 

 
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., Široká p.p.č. 537/5 – vodovod a 
kanalizace – JN 008 363“, ve které je předmětem prodeje dokončená stavba 
vodovodního řadu v celkové délce 366,5 m z trub (PVC 110 v délce 176,3 m, 
PVC 90 v délce 190,2 m) součástí prodeje jsou i podzemní hydranty 5 ks, 
navrtávací pasy vodovodních přípojek včetně uzávěru 5 ks a kanalizačního řadu 
v celkové délce 352,4 m z trub (PVC 315 v délce 64,2m, kPE 300 v délce 32,2 

m, KAM 300 v délce 35,9 m, kPE 315 v délce 220,1 m) včetně 14 ks 
kanalizačních šachet v ulici Široká, k.ú. Proseč nad Nisou. 
 
Stavba byla zkolaudována dne 13. 10. 2003 (vodovodní řad V2 a kanalizační stoka 
S1-1), dne 11. 6. 2004 byly zkolaudovány ostatní vodohospodářské objekty 
(vodovodní řad V1, V1-1, V1-2, kanalizační stoky S1, S1-2, S2, S3) a převzata městem 
Jablonec nad Nisou. 
Městem vynaložené náklady na pořízení vodovodu a kanalizace na tuto stavbu činily 
celkem 4 247 208,- Kč (z toho vodovod 1 679 476,- Kč a kanalizace 2 567 732,- 
Kč). 
 
Prodej byl schválen v majetkové komisi SVS, a.s. dne 15. 10. 2020 a SVS, a.s. je 
připravena odkoupit stavbu s finančním příspěvkem ve výši nákladů spojených 
s převodem za cenu 1 000,- Kč na základě kupní smlouvy, smlouvy o peněžitém 
příplatku mimo základní kapitál a to včetně dohody o započtení pohledávek. 
 
Kupní cena ve výši 3 126 380,- Kč byla stanovena na základě znaleckého posudku 
č. 1857-61/2022, zpracovaným Ing. Janem Vojtou, U Vodárny 778, 473 01 Nový Bor. 
Částka 3 125 380,- Kč bude městem vložena do SVS, a.s. jako peněžitý příplatek 
mimo základní kapitál společnosti za účelem posílení kapitálových zdrojů 
společnosti. 
 
Po prodeji bude SVS zajišťovat provoz, údržbu, opravy a obnovu vodovodního a 
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.  
 

Do současné doby nebyly ze strany města vynaloženy žádné finanční prostředky na 
provoz a údržbu. 
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  
17. 5. 2022. 
 



Přílohy: 
Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, Dohoda o 
započtení pohledávek  
Znalecký posudek č. 1857-61/2022 zpracoval Ing. Jan Vojta,  
Zápis o předání a převzetí stavby, situace se zákresem  
SVS spolufinancování 
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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: RNDr. Jiří Čeřovský, 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.,Široká,p.p.č.537/5 - 

vodovod a kanalizace“, tj. vodovodu o celkové délce 366,5 m a kanalizace o celkové 

délce 352,4 m (dále jen „Vodohospodářský majetek“), přičemž na základě rozhodnutí o 

povolení k trvalému užívání č.j. SR/SVÚ/5069/03/Pa ze dne 13.10.2003 a č.j. 

OŽP/SR/2560/2004 ze dne 11.6.2004, které vydal MÚ Jablonec n/N odbor stavební a 

životního prostředí 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 

3 125 380,-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 

Vodohospodářský majetek převezme do svého vlastnictví a zaplatí Prodávajícímu za 
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Vodohospodářský majetek kupní cenu, a to ve výši  3 126 380,-Kč (slovy: 

třimiliónyjednostodvacetšesttisíctřistaosmdesát korun českých, dále jen „Kupní cena“. 

2. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem číslo : 1857-61/2022, zpracovaným Ing. 

Janem Vojtou, IČ: 1391224, se sídlem: U Vodárny 778, 47301 Nový Bor, dne: 22.4.2022 
 

Článek III. 

Úhrada kupní ceny  

 

3. Kupní cenu ve výši 3 126 380,-Kč bez DPH uhradí Kupující Prodávajícímu ve lhůtě 60-ti 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 

4. Pokud je Prodávající plátce DPH a prodávaný majetek je starší 5 let od kolaudace bude 

úhrada kupní ceny v režimu osvobozeného plnění.  

5. 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.  

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. 
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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. 

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

podezření na korupční nebo jiné neetické jednání. 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
mailto:compliance@svs.cz
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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 xxx, 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:   

 

 

 

____________________________ _________________________________ 

RNDr. Jiří Čeřovský  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: RNDr. Jiří Čeřovský, 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 

(dále jen "Rozhodnutí představenstva") se Akcionář zavazuje vložit do Společnosti 

částku 3 125 380,-Kč (slovy: třimiliónyjednostodvacetpěttisíctřista osmdesát 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.  

 

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. 

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. 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
mailto:compliance@svs.cz
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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. Akcionář prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Akcionáře zastupitelstvem statutárního města dne 1.11.1111, 

č.usnesení xxx, 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. 

7. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle  zákona 

č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace 

smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. týkající se výše příplatku, v čl. 

II., v čl. III., v čl. IV., závěrečná ustanovení v čl. VI., jakož i veškeré přílohy, které  jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství. 

 

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:   

 

 

____________________________ _________________________________ 

RNDr. Jiří Čeřovský  Ing. Bronislav Špičák 

primátor generální ředitel 

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

 
 

 



Stavba „Jablonec n.N., Proseč n.N.,Široká,p.p.č.537/5 - vodovod a kanalizace“  JN 008 363 CES xxx/2022/ARSO 

 

Verze 1.2   

Kupní smlouva a smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál (OSM) 9 

 

 

 

 

Dohoda o započtení pohledávek   

  
 

 

 Statutární město  Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340 

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

zastoupená: RNDr. Jiří Čeřovský, 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 3 125 380,-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         

3 126 380,-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             

3 125 380,-Kč.  
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2. Pohledávka Společnosti započtením podle předcházejícího odstavce zaniká v celém 

rozsahu. Pohledávka Akcionáře zaniká pouze v rozsahu částky 3 125 380,-Kč. Zbylá část 

pohledávky Akcionáře, tedy částka 1 000,-Kč je splatná v souladu s ujednáními 

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

 

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: 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/
https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/
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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, 

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

akcionáři náleží 1 vyhotovení a společnosti 3 vyhotovení smlouvy. 

3. 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. 

mailto:compliance@svs.cz
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4. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této dohody se doručují na adresu 

uvedenou v záhlaví této dohody.  

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

písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

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:   

 

 

____________________________ _________________________________ 

RNDr. Jiří Čeřovský  Ing. Bronislav Špičák 

primátor generální ředitel 

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



 

 

  

 

ZNALECKÝ POSUDEK 
číslo položky: 1857-61/2022 

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

 

 
 

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

Jablonec n. N. - Proseč, Široká ulice 
  

Znalec: Ing. Jan Vojta 

 U Vodárny 778 

 473 01 Nový Bor 

 e-mail: vojta.borstav@seznam.cz 

 IČ: 1391224 

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou-  odd. investiční výstavby, IČO: 00262340, 

paní Ivana Dufková 

 Mírové náměstí 19 

 466 01 Jablonec nad Nisou 

Počet stran: 30 a 5 stran příloh Počet vyhotovení: 3 Vyhotovení číslo:  

Podle stavu ke dni: 22.04.2022 Vyhotoveno: V Novém Boru 25.04.2022 
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1. ZADÁNÍ 

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

kanalizace Jablonec n. N. - Proseč- Široká ulice 

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 22.04.2022- 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 22.4..2022 

Mapa KN - zdroj ČÚZK 

Fotodokumentace 

Objednávka  - OÚa HR /OIV/26/2022/Duf 

Zápis o předání a převzetí stavby - číslo stavby JN 008 363 včetně příloh 

Kolaudační rozhodnutí  OŽP/SR/2560/2004 z 11.6.2004 

Kolaudační rozhodnutí SR /SVÚ/5069/03/Pa z 13.10.2003 

 

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 424/2021 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 

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat 
Název předmětu ocenění: Vodovod a kanalizace Jablonec n. N. - Proseč 

Adresa předmětu ocenění: Široká 

 466 01 Jablonec nad Nisou 

LV: 1 

Kraj: Liberecký 

Okres: Jablonec nad Nisou 

Obec: Jablonec nad Nisou 

Katastrální území: Proseč nad Nisou 

Počet obyvatel: 45 317 

Vlastnické a evidenční údaje 

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

nad Nisou, podíl 1 / 1 

 

Bez omezení vlastnického práva 

Dokumentace a skutečnost 

Znalec neměl k dispozici žádnou technickou dokumentaci. 

Dle kolaudačních rozhodnutí byla část stavby stavba kolaudována dne 13.10.2003 a další část 

11.6.2004 

Celkový popis nemovité věci 

Předmětem ocenění jsou inženýrské sítě, které vybudovány z důvodu výstavby obytného souboru v 

městské části  Horní Proseč 

Součástí ocenění vodovodních řadů jsou podzemní hydrantové soupravy a navrtávací pasy, u 

kanalizačních stok jsou součástí betonové kanalizační šachty 
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3.4. Obsah 
1. Vodovodní řad  "V1" PVC DN 110  

2. Vodovodní řad  " V1-1" PVC  DN 90mm  

3. Vodovodní řad  "V 1-2" PVC DN 90mm  

4. Vodovodní řad " V 2 " PVC  DN 90mm  

5. Podzemní hydranty  

6. Kanalizační stoka "S1"  PVC DN 315mm  

7. Kanalizační stoka "S1"  kPE DN 300mm  

8. Kanalizační stoka "S1"  KAM  DN 300mm  

9. Kanalizační stoka "S1-1"  kPE DN 315mm  

10. Kanalizační stoka "S1-2"  kPE DN 315m  

11. Kanalizační stoka "S2"  kPE DN 315m  

12. Kanalizační stoka "S3"  kPE DN 315m  

13. Kanalizační šachty na stokové síti  

14. Navrtávací pasy na vodovodním potrubí  

15. Navrtávací pas na řadu V2  

16. Podzemní hydrant na řadu V2  

17. Kanalizační šachty na stokové síti - stoka S1-1  
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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. a č. 424/2021 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 na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí - připojení elektro- 

dleinformací od provozovatele 

I  0,03 

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) = 0,630 

  i = 2 

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

č. 3 oceňovací vyhlášky: 

Koeficient pp = IT * IP = 0,750 

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

Koeficient pp = IT * IP = 0,630 

1. Vodovodní řad  "V1" PVC DN 110 
Ocenění bylo provedeno dle platné vyhlášky 424/2021. Tato vyhláška definuje nejbližší profil 

vodovodního potrubí v dimenzi DN 100mm.  

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 12.  Vodovody trubní 

Profil potrubí DN v mm  100 mm 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2212 

Množství: 176,30 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 063,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,0000 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce): *  1,1000 
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Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7660 

Základní cena upravená cena Kč/m =  6 276,88 

Plná cena: 176,30 m * 6 276,88 Kč/m =  1 106 613,94 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  857 625,80 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  643 219,35 Kč 

Vodovodní řad  "V1" PVC DN 110 - zjištěná cena =  643 219,35 Kč 

2. Vodovodní řad  " V1-1" PVC  DN 90mm 
Ocenění bylo provedeno dle platné vyhlášky 424/2021. Tato vyhláška definuje nejbližší  profil 

vodovodního potrubí v dimenzi DN 100mm.  

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 12.  Vodovody trubní 

Profil potrubí DN v mm  100 mm 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2212 

Množství: 36,60 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 063,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,0000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7660 

Základní cena upravená cena Kč/m =  6 276,88 

Plná cena: 36,60 m * 6 276,88 Kč/m =  229 733,81 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  178 043,70 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  133 532,78 Kč 

Vodovodní řad  " V1-1" PVC  DN 90mm - zjištěná cena =  133 532,78 Kč 
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3. Vodovodní řad  "V 1-2" PVC DN 90mm 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 12.  Vodovody trubní 

Profil potrubí DN v mm  100 mm 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2212 

Množství: 59,70 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 063,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,0000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7660 

Základní cena upravená cena Kč/m =  6 276,88 

Plná cena: 59,70 m * 6 276,88 Kč/m =  374 729,74 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  290 415,55 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  217 811,66 Kč 

Vodovodní řad  "V 1-2" PVC DN 90mm - zjištěná cena =  217 811,66 Kč 

4. Vodovodní řad " V 2 " PVC  DN 90mm 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Inženýrské a speciální pozemní stavby: § 17 

Typ stavby: 12.  Vodovody trubní 

Profil potrubí DN v mm  100 mm 

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí): z trub z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2212 

Množství: 93,90 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 063,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,0000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7660 
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Základní cena upravená cena Kč/m =  6 276,88 

Plná cena: 93,90 m * 6 276,88 Kč/m =  589 399,03 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 19 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 61 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 19 / 80 = 23,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 23,8 % / 100) *  0,762 

Nákladová cena stavby CSN =  449 122,06 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  336 841,55 Kč 

Vodovodní řad " V 2 " PVC  DN 90mm - zjištěná cena =  336 841,55 Kč 

5. Podzemní hydranty 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 35.1. Jiné - počet 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Počet: 4,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  12 000,- 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  12 000,- 

Plná cena: 4,00 ks * 12 000,- Kč/ks =  48 000,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  37 200,- Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  27 900,- Kč 

Podzemní hydranty - zjištěná cena =  27 900,- Kč 

6. Kanalizační stoka "S1"  PVC DN 315mm 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 64,20 m 
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Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  7 134,57 

Plná cena: 64,20 m * 7 134,57 Kč/m =  458 039,39 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  375 592,30 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  281 694,22 Kč 

Kanalizační stoka "S1"  PVC DN 315mm - zjištěná cena =  281 694,22 Kč 

7. Kanalizační stoka "S1"  kPE DN 300mm 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 32,20 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  7 134,57 

Plná cena: 32,20 m * 7 134,57 Kč/m =  229 733,15 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  188 381,18 Kč 
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Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  141 285,89 Kč 

Kanalizační stoka "S1"  kPE DN 300mm - zjištěná cena =  141 285,89 Kč 

8. Kanalizační stoka "S1"  KAM  DN 300mm 

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: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 35,90 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

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

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  6 534,25 

Plná cena: 35,90 m * 6 534,25 Kč/m =  234 579,57 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  192 355,25 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  144 266,44 Kč 

Kanalizační stoka "S1"  KAM  DN 300mm - zjištěná cena =  144 266,44 Kč 

9. Kanalizační stoka "S1-1"  kPE DN 315mm 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 83,30 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 
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Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  7 134,57 

Plná cena: 83,30 m * 7 134,57 Kč/m =  594 309,68 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 19 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 81 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 19 / 100 = 19,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 19,0 % / 100) *  0,810 

Nákladová cena stavby CSN =  481 390,84 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  361 043,13 Kč 

Kanalizační stoka "S1-1"  kPE DN 315mm - zjištěná cena =  361 043,13 Kč 

10. Kanalizační stoka "S1-2"  kPE DN 315m 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 22,90 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  7 134,57 

Plná cena: 22,90 m * 7 134,57 Kč/m =  163 381,65 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  133 972,95 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  100 479,71 Kč 
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Kanalizační stoka "S1-2"  kPE DN 315m - zjištěná cena =  100 479,71 Kč 

11. Kanalizační stoka "S2"  kPE DN 315m 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,50 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 61,10 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,1000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  7 134,57 

Plná cena: 61,10 m * 7 134,57 Kč/m =  435 922,23 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  357 456,23 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  268 092,17 Kč 

Kanalizační stoka "S2"  kPE DN 315m - zjištěná cena =  268 092,17 Kč 

12. Kanalizační stoka "S3"  kPE DN 315m 
Pro výpočet byly sečteny zadané délky z předávacího protokolu 39,7+13,1 = 52,8m 

Materiál obou úseků je totožný 

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 z plastických hmot 

Hloubka uložení: 2,00 m 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 

Množství: 52,80 m 

Nemovitá věc není součástí pozemku 
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Ocenění 

Základní cena dle přílohy č. 15: =  2 163,- 

Koeficient za hloubku uložení potrubí: *  1,0000 

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

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP): *  2,7260 

Základní cena upravená cena Kč/m =  6 485,97 

Plná cena: 52,80 m * 6 485,97 Kč/m =  342 459,22 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 82 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 100 = 18,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 18,0 % / 100) *  0,820 

Nákladová cena stavby CSN =  280 816,56 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  210 612,42 Kč 

Kanalizační stoka "S3"  kPE DN 315m - zjištěná cena =  210 612,42 Kč 

13. 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: 10,00 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): *  2,7260 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  28 336,77 

Plná cena: 10,00 ks * 28 336,77 Kč/ks =  283 367,70 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  219 609,97 Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  164 707,48 Kč 

Kanalizační šachty na stokové síti - zjištěná cena =  164 707,48 Kč 
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14. Navrtávací pasy na vodovodním potrubí 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 35.1. Jiné - počet 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Počet: 4,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  7 000,- 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  7 000,- 

Plná cena: 4,00 ks * 7 000,- Kč/ks =  28 000,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 18 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 62 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 18 / 80 = 22,5 %   

Koeficient opotřebení: (1- 22,5 % / 100) *  0,775 

Nákladová cena stavby CSN =  21 700,- Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  16 275,- Kč 

Navrtávací pasy na vodovodním potrubí - zjištěná cena =  16 275,- Kč 

15. Navrtávací pas na řadu V2 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 35.1. Jiné - počet 

Nemovitá věc není součástí pozemku 

Počet: 1,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  7 000,- 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  7 000,- 

Plná cena: 1,00 ks * 7 000,- Kč/ks =  7 000,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 19 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 61 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 19 / 80 = 23,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 23,8 % / 100) *  0,762 

Nákladová cena stavby CSN =  5 334,- Kč 

Koeficient pp *  0,750 

Cena stavby CS =  4 000,50 Kč 

Navrtávací pas na řadu V2 - zjištěná cena =  4 000,50 Kč 
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16. Podzemní hydrant na řadu V2 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Venkovní úprava § 18: 35.1. Jiné - počet 

Nemovitá věc je součástí pozemku 

Počet: 1,00 ks 

Ocenění 

Základní cena (dle příl. č. 17): [Kč/ks] =  12 000,- 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  12 000,- 

Plná cena: 1,00 ks * 12 000,- Kč/ks =  12 000,- Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 19 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 61 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 19 / 80 = 23,8 %   

Koeficient opotřebení: (1- 23,8 % / 100) *  0,762 

Nákladová cena stavby CSN =  9 144,- Kč 

Koeficient pp *  0,630 

Cena stavby CS =  5 760,72 Kč 

Podzemní hydrant na řadu V2 - zjištěná cena =  5 760,72 Kč 

17. Kanalizační šachty na stokové síti - stoka S1-1 

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: 4,00 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): *  2,7260 

Základní cena upravená cena [Kč/ks] =  28 336,77 

Plná cena: 4,00 ks * 28 336,77 Kč/ks =  113 347,08 Kč 

Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stáří (S): 19 roků 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 81 roků 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 19 / 100 = 19,0 %   

Koeficient opotřebení: (1- 19,0 % / 100) *  0,810 

Nákladová cena stavby CSN =  91 811,13 Kč 

Koeficient pp *  0,750 
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Cena stavby CS =  68 858,35 Kč 

Kanalizační šachty na stokové síti - stoka S1-1 - zjištěná cena =  68 858,35 Kč 

 

4.3. Výsledky analýzy dat 
1. Vodovodní řad  "V1" PVC DN 110  643 219,- Kč 

2. Vodovodní řad  " V1-1" PVC  DN 90mm  133 533,- Kč 

3. Vodovodní řad  "V 1-2" PVC DN 90mm  217 812,- Kč 

4. Vodovodní řad " V 2 " PVC  DN 90mm  336 842,- Kč 

5. Podzemní hydranty  27 900,- Kč 

6. Kanalizační stoka "S1"  PVC DN 315mm  281 694,- Kč 

7. Kanalizační stoka "S1"  kPE DN 300mm  141 286,- Kč 

8. Kanalizační stoka "S1"  KAM  DN 300mm  144 266,- Kč 

9. Kanalizační stoka "S1-1"  kPE DN 315mm  361 043,- Kč 

10. Kanalizační stoka "S1-2"  kPE DN 315m  100 480,- Kč 

11. Kanalizační stoka "S2"  kPE DN 315m  268 092,- Kč 

12. Kanalizační stoka "S3"  kPE DN 315m  210 612,- Kč 

13. Kanalizační šachty na stokové síti  164 707,- Kč 

14. Navrtávací pasy na vodovodním potrubí  16 275,- Kč 

15. Navrtávací pas na řadu V2  4 001,- Kč 

16. Podzemní hydrant na řadu V2  5 761,- Kč 

17. Kanalizační šachty na stokové síti - stoka S1-1  68 858,- Kč 

Výsledná cena - celkem:  3 126 381,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  3 126 380,- Kč 

slovy: Třimilionyjednostodvacetšesttisíctřistaosmdesát Kč 

Komentář ke stanovení výsledné ceny 

Administrativní cena byla stanovena  postupem požadovaným zákonem 151/1997 o oceňování 

majetku ve znění novely 237/2020 Sb. 
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5. ODŮVODNĚNÍ 

5. 1. Kontrola postupu 
Kontrola byla prováděna průběžně při zpracování ocenění 
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6. ZÁVĚR 

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

kanalizace Jablonec n. N. - Proseč- Široká ulice 

 

Výsledná cena - celkem:  3 126 381,- Kč 

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:  3 126 380,- Kč 

slovy: Třimilionyjednostodvacetšesttisíctřistaosmdesát 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: 

Mapa oblasti 1 

Zápis o předání a převzetí stavby 2 

Mapa GIS vodovod 1 

Soupis navrtávacích pasů 1 

Soupis dotčených pozemků 1 

Mapa GIS kanalizace 1 
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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 1857-61/2022 evidence posudků. 

V Novém Boru 25.04.2022 

 

 

OTISK ZNALECKÉ PEČETI 

Ing. Jan Vojta, Inženýrská kancelář sro 

U Vodárny 778 

473 01 Nový Bor 

Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.12.0. 
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PŘÍLOHY ZNALECKÉHO POSUDKU 

č: 1857-61/2022 

 počet stran A4 v příloze: 

Mapa oblasti 1 

Zápis o předání a převzetí stavby 2 

Mapa GIS vodovod 1 

Soupis navrtávacích pasů 1 

Soupis dotčených pozemků 1 

Mapa GIS kanalizace 1 
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Mapa oblasti 
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Zápis o předání a převzetí stavby 

 
 



* datem převzetí stavby do majetku vzniká SčVK povinnost zahájit provozováni

Přistup k zařízení (objektům) je
z veřejně přístupné příjezdové komunikace: ANO
Vklad do katastru ncmuvilosi! - oddělení pozemky v oplocení a nadzemní stavby vidné pozemků (investor):
NENÍ
Vklad služebnosti inženýrské šitě(investor):
kú. Proseč nad Nisou 733211 -p.p.č. 717/1, 717/8.720,537/35, 7U2, 717/11,717/10,717/9, 537/38,537/40, 
537/72, 537/5, 537/77, 537/36,700, 703/7, 703/6,703/5. 537/41,638/4, 537/33,692/40. 537/31,692/16, 692/14, 
692/15, 537/70, 692/3, 537/71,692/13, 537/30, 569/4
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
pro p.p.í. 717/1, 720, 537/35,702,537/40, 537/36, 700, 71)3/7, 703/6,703/6,537/41,638/4, 537/33.692/40,537/31, 
692/16, 692/14,692/15,692/3 - smlouva CES 1677/2021/PANO a smlouva CES 2417/2021/PANO
pro p.p.Č. 717/11, 717/10, 717/9, 537/38,569/4 - smlouvá CES 1677/2021/PANO
pro p.p.í. 717/8,537/72,537/5, 537/77, 537/7(1,537/71,692/13, 537/30 smlouva CES 2417/2(121/PANO
Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí stavby nebránících užívání: 
NENÍ
Dohoda o opatřeních a Jhůtách k odstranění vad a nedodělků:
NENÍ
Další ujednáni:
NEJSOU .______
Projektová dokumentace skutečného provedeni díla včetně geodetického zaměření v souřadnicích a listinných dokladů 
je archivována u provozovatele SčVK
projektant: ing. Petr Frolik TERRA PROJEKT, Donská 955, Liberce, IČ: 18429661
Zhotovitel slavby: 1NTERMA a.s.
Záruční doba kintčí dnem: po Záruce

Pořizovací cena mafetku dle Icunnf smloiivv Kč

Přílohy:
i Situace s vyznačením přebíraného zařízeni 2 listy
2. Seznam (klíčených pozemků a jejich majitelů 1 list
3. Seznam navrtávacích pasů— 1 list

Zástupci vlastníka odevzdávají a zástupci přejímající organizace přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle 
ustanovení příslušných zákonů.

Účastníci řízeni Jméno a příjmení Funkce Rafiko a podpis

Předávající RNDr. Jiří Čeřovský primátor městu

Přejímající 
organizace 
SVS a.s.

Viktor Pokorný oblastní provozní 
inspektor

Provozovatel 
SčVK

Ing. Petra Asdiciibrenuerová, Ph.D. nianažerkn ÚTPČ
SsVřrpěfidiA moc f'>W‘iyr ■ „ 

415 50 Tuji' -.
IŮ 4EW45' / ;

2022

Tento Zápis je přílohou í. 1 příslušné smlouvy a je její nedílnou součástí.
Zpracovala. Kalefina Hlaváčková 
Vyhotoveno dne: IM. 03.2022
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Mapa GIS vodovod 

 
 



Příloha předávacího protokolu do majetku 
NAVRTÁVACÍ PASY
Název stavby: Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká,p.p.č. 537/5 - vodovod a kanalizace
Č.j. dle SK/MK: 
Číslo stavby:

206/2020
JN 008 363

Katastrální území: Proseč nad Nisou
pořadové čislo navrtávaci pas je uložen v pozemku parcelní číslo přípojka pro parcelu parcelní čislo Poznámka

i. 717/10 716 4798/24
2. 692/16 £9216 e.p. 4788/22
3. 692/15 692/7 č.p. 4790/20
4. 700 703/3 č.p. 4776/17
5. 837/41I““ 703/4 č.p. 4787/21
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Soupis dotčených pozemků 
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Mapa GIS kanalizace 

 
 

 



Příloha č. 1 smlouvy
AKCIONÁŘI DO MAJETKU ________________

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

IČO 49 09 94 69
(přejímací organizace, dále též SVS a.s.)

Zápis 
o předání a převzetí stavby 

(nebo její dokončené části)

č.j. dle SK/MK 
206/2020

Číslo stavby:
JN 008 363

Datum převzetí: 
viz.Smlouva*

Název předmětu převzetí:
Jablonec n. N., Proseč n. N., Široká,p.p.č. 537/5 - vodovod a 
kanalizace
(Jablonec n. N., Obytný soubor Horní Proseč n.N. - stavba vodovodu, dešťové a splaškové 
kanalizace k obytným domům 01c, 01b, 02b, 02c, 02d v k.ú. Proseč n.N. -povolení stavby 
vodního díla)

Popis:
Vodovod:
Vodovodní řad „VI“ z potrubí PVC 110 v délce 176,3 m + 3 x podzemní hydrant
Vodovodní řad „VI-1“ z potrubí PVC 90 v délce 36,6 m
Vodovodní řad „Vl-2“ z potrubí PVC 90 v délce 59,7 m +1 x podzemní hydrant
Vodovodní řad „V2“ z potrubí PVC 90 v délce 93,9 m + 1 x podzemní hydrant

Kanalizace:
Kanalizační stoka „Sl“ z potrubí PVC 315 v délce 64,2 m + z potrubí kPE 300 v délce 32,2 in + KAM 300
v délce 35,9 m + 7 x kanalizační šachto
Kanalizační stoka „Sl-1“ z potrubí kPE 315 v délce 83,3 m + 4 x revizní šachta
Kanalizační stoka „Sl-2“ z potrubí kPE 315 v délce 22,9 m
Kanalizační stoka „S2“ z potrubí kPE 315 v délce 61,1 m + 2 x kanalizační šachta
Kanalizační stoka „S3“ z potrubí kPE 315 v délce 39,7 m + z potrubí kPE 315 v délce 13,1 m + 1 x kanalizační 
šachta

Součástí vodovodu nejsou hydranty pro požární účely.
Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.
Součástí převzetí do majetku jsou navrtávací pasy vodovodních přípojek včetně uzávěru: ANO (5), seznam 
připojení (nemovitostí, pozemků viz příloha)
Návrh na vyřazení z majetkové evidence zpracován: NE

I. Zařízení již SčVK provozuje: ANO (NS CES 503/2021/VIPO)
II. Evidenční číslo HIM SVS navazující VHI: Vodovod - T00949, Kanalizace - T00950
III. Název mezilehlého vlastníka: NENÍ

Katastrální území, parcelní čísla a majitelé pozemků: 
k. ú. Proseč nad Nisou 
p.p.č. - viz příloha č. 2.
Pozemky nebudou odkoupeny.
Kapacity získané:
Vodovod v celkové délce 366,5 m
Kanalizace v celkové délce 352,4 m
Dosavadní vlastník:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19,466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340
Povolení stavby:
č.j. ŽP 815/2001/235.1 ze dne 2. 4.2001 Okresní úřad Jablonec nad Nisou - Referát životního prostředí 
Kolaudace:
č.j. SR/SVÚ/5069/03/Pa ze dne 13.10.2003 Městský úřad Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního 
prostředí - stavební a vodoprávní úřad

Povolení stavby:
ŽP 107/2002/235.1 ze dne 6. 2. 2002 Okresní úřad Jablonec nad Nisou - referát životního prostředí
Kolaudace:
č.j. OŽP/SR/2560/2004 ze dne 11. 6.2004 Městský úřad Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního
prostředí, oddělení životního prostředí



Přístup k zařízení (objektům) je
z veřejně přístupné příjezdové komunikace: ANO
Vklad do katastru nemovitostí - oddělené pozemky v oplocení a nadzemní stavby včetně pozemků (investor):
NENÍ
Vklad služebnosti inženýrské sítě (investor):
k.ú. Proseč nad Nisou 733211 - p.p.č. 717/1, 717/8,720, 537/35, 702, 717/11,717/10, 717/9, 537/38, 537/40, 
537/72, 537/5,537/77, 537/36, 700, 703/7, 703/6, 703/5, 537/41, 638/4, 537/33, 692/40, 537/31,692/16, 692/14, 
692/15, 537/70, 692/3, 537/71, 692/13, 537/30, 569/4
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě:
pro p.p.č. 717/1,720, 537/35,702, 537/40, 537/36, 700, 703/7, 703/6,703/5, 537/41, 638/4, 537/33,692/40, 537/31, 
692/16, 692/14, 692/15, 692/3 - smlouva CES 1677/2021/P ANO a smlouva CES 2417/2021/PANO
pro p.p.č. 717/11, 717/10, 717/9, 537/38, 569/4 - smlouva CES 1677/2021/PANO
pro p.p.č. 717/8, 537/72, 537/5, 537/77, 537/70,537/71, 692/13, 537/30 - smlouva CES 2417/2021/PANO
Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí stavby nebránících užívání: 
NENÍ
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků: 
NENÍ
Další ujednání: 
NEJSOU
Projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v souřadnicích a listinných dokladů 
je archivována u provozovatele SčVK
Projektant: Ing. Petr Frolík - TERRAPROJEKT, Donská 955, Liberec, IČ: 18429661
Zhotovitel stavby: INTERMA a.s.
Záruční doba končí dnem: po záruce

Pořizovací cena majetku dle kupní smlouvy Kč

Přílohy:
1. Situace
2. Seznam
3. Seznam

s vyznačením přebíraného zařízení - 2 listy 
dotčených pozemků a jejich majitelů - 1 list 
navrtávacích pasů - 1 list

Zástupci vlastníka odevzdávají a zástupci přejímající organizace přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle 
ustanovení příslušných zákonů.

Účastníci řízení Jméno a příjmení Funkce Razítko a podpis

Předávající RNDr. Jiří Čeřovský primátor města

Přejímající 
organizace 
SVS a.s.

Viktor Pokorný oblastní provozní 
inspektor

Provozovatel 
SčVK

Ing. Petra Aschenbrennerová, Ph.D. manažerka ÚTPČ
SewročoAká wvo- p

415 50 lupli:- . ÁŽ a 
!Č 4909946-1 /

Tento Zápis je přílohou č. 1 příslušné smlouvy a je její nedílnou součástí.
Zpracovala: Kateřina Hlaváčková 
Vyhotoveno dne: 18. 03.2022

* datem převzetí stavby do majetku vzniká SčVK. povinnost zahájit provozování







Příloha předávacího protokolu do majetku 
NAVRTÁVACÍ PASY
Název stavby: Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká,p.p.č. 537/5 - vodovod a kanalizace
Č.j. dle SK/MK: 
Číslo stavby:

206/2020
JN 008 363

Katastrální území: Proseč nad Nisou
pořadové číslo navrtávací pas je uložen v pozemku parcelní číslo přípojka pro parcelu parcelní číslo Poznámka I

1. 717/10 716 č.p. 4798/24
2. 692/16 692/6 Č.p. 4788/22
3. 692/15 692/7 č.p. 4790/20
4. 700 7Ó3/3 č.p. 4776/17
5. 537/41 703/4 č.p. 4787/21



Příloha předávacího protokolu do majetku
název stavby: Jablonec n.N., Proseč n.N., Široká,p.p.č. 537/5 - vodovod a kanalizace
č.j. dle SK/MK: 206/2020
číslo stavby: JN 008 363

Ratastální 
území: Proseč nad Nisou

, Pozemek
|<pp.c/st.p a.)

VMsMtC
(název firmy nebo jméno+příjmení dle 

katastru nemovitostí)

Adresa
(dle katastru nemovitostí)

Požadavek na 
vklad/ 

VB/služebnos 
tANO/NE

Smlouva o bud. 
smlouvě pro 

VB/služebnost 
č. CES

717/1 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NÉŇI
717/8 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
720 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENI

537/35 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
702 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

717/11 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
717/10 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
717/9 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/38 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/40 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/72 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/5 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/77 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/36 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

700 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
703/7 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO nenI
703/6 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
703/5 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/41 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
638/4 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/33 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
692/40 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/31 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
692/16 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO nenI
692/14 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
692/15 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/70 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
692/3 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

537/71 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ

692/13 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
537/30 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ
569/4 Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19,46601 Jablonec nad Nisou ANO NENÍ



Smlcuva pro VB/služebnost c, CeS n* 
odkup 

pozemku

Poznámka

1677/2021/PANO, 2417/2021/PAN O NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504

1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NĚ GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504

1677/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504
1677/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504
1677/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504
1677/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504

1677/2021 /PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/8/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7S72/2021-504, V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504

1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021 /PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/8/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/W2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021 /PÁNO, 2417/2021 /PANO NĚ GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504

2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad; V-9300/2021-504
1677/2021/PANO, 2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/3/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504, V-9300/2021-504

2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NE GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504
2417/2021/PANO NÉ GP: 1271-226/b/2020, vklad: V-9300/2021-504
1677/2021/PANO NE GP: 1271-226/a/2020,1271-226/b/2020, vklad: V-7572/2021-504

podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 9. 12. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21.09. 2021 
podepsáno 21.09. 2021 
podepsáno 21.09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 9.12.2021 
podepsáno 9.12. 2021 
podepsáno 9. 12. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09.2021 
podepsáno 21. 09.2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 21. 09.2021 
podepsáno 9. 12. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021 
podepsáno 9.12. 2021 
podepsáno 9.12. 2021 
podepsáno 9. 12. 2021 
podepsáno 21. 09. 2021



Severočeská vodárenská společnost a.s.
zapsaná u Krajského soudu v Ustí nL., oddíl B, vložka č.466

Statutární město Jablonec nad
Nisou
Mírové náměstí 3 100/19
46601, Jablonec nad Nisou

vyřizuje. vikturrokoniý j: SV5-LBVIPOt323‘2020‘VIPO v Liberci dne 26102020

Vaše žádost o spolufinancování vodohospodářské stavby JN008363 .Jahlonec n... Proseč
n.N.,Siroká,p.p.č.537J5 - vodovod a kanalizace“(č.j. 206/2020) byla projednána v majetkové
komisi SVS as. dne 15.10.2020 s kladným výsledkem a schválena dle vnitřních předpisů SVS as.

Severočeská vodárenská společnost as. je připravena odkoupit stavbu s finančním příspěvkem
ve výši nákladů spojených s převodem na základě kupni smlouvy a smlouvy o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál a při splněni podmínek Zásad pro nabývání vodohospodářského
majetku od akcionářů SVS as. ze dne 25.7.2007 a přislušných prováděcich předpisů vydaných
SVS

Převzetí do majetku bude předcházet uzavření nájemní smlouvy. V případě že realizační
náklady stavby nepřekročí I mil.Kč bez DPH, bude možné na základě kupní smlouvy přímo
převzetí stavby do majetku SVS as. a to pouze v případě. že převodu nebudou bránit žádné
překážky. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy (kupní smlouvy) jsou již reálné požadavky
odběratelů na připojení. V této věci se obraťte na oblastního provozního inspektora ( Viktor
Pokorný, 482 428 614, 724 027 721, viktor.pokornysvs.cz).

V případě blokace převodu vyp]ývajiei z podminek obdržené dotace proběhne výše uvedený
akt převzetí do majetku až po uplynuti blokační doby.

Podmínkou pro uzavření smluv ze strany Severočeské vodárenské společnosti as. je realizace
převodu již dokončených staveb spolufinancovaných SVS a.s. ‚

Na závěr bych Vás rád požádal. abyste při další komunikaci v záležitostech řkajících se této
stavby uváděli ve „Věci“ vždy název stavby. číslo stavby a číslo jednací (dle ehdenee majetkové
komise), které je výše uvedeno těsně za názvem stavby.

I

S pozdravem

Viktor Pokorr‘,

9polečiistas.
Příloha 415 5Q T I co Fntkc La 16h
Pokyny pro realizaci a předáváni vodohospodářských staveb akcionářů SVS as, do naimu z1d n:ijctkďVS as

- CC) 4W3Cti4CG, WC C:49o94cg

cz 315 50 Teplice, PřiIkovská 689 flankovni spojeni Korncrčni banka, a 5.

Telcíhn (záznarnnik) 41‘? 56 178 číslo údu 711620257/0100
39099369

DIČ CZ 49099469





Pokyny pro realizaci a předávání vodohospodářských staveb akcionářů Severočeské
vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS) do nájmu ado majetku SVS

I. Obdržený oznamovací dopis, jehož přílohou jsou tyto pokyny, slouží jako závazné stanovisko
SVS as. ve věcí budoucího převzetí vodohospodářské stavby (dále jen VEl stavby) do nájmu a
následně do majetku, a tím i do provozování prostřednictvim smluvního provozovatele
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace as. (dále jen SčVK). Stavby s rozpočtovými
náklady (dále ien RN) do I mil.Kč bez DPH je možné, pokud převodu nic nebrání, převzít
přímo do majetku SVS as. na základě Kupní smlouvy.

2. Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povoleni VN
infrastruktury‘ je nezbytné. aby investor stavby uzavřel na vlastní náklady budoucí smlouvy
o zřízeni práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako
oprávněného ato ve všech případech dle pokynů provozovatele.

3. V průběhu výstavby se řid‘te výhradně pokyny, které jsou uvedeny ve stanovisku
provozovatele ke všem stupňům PD, případně pokyny, které provozovatel prezentuje v rámci
kontrolních dnů investora ve vazbě na svá předešlá stanoviska k PD.

4. Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel
na vlastní náklady smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
ve prospěch SVS jako oprávněného ato ve všech případech dle pokynů provozovatele.

5. V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě má oprávnění jednat smluvní provozovatel SVS, společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. (info®sevk.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené
emailové adresy, datové schránky fVrWns nebo prostřednictvím zákaznické linky 840 III 111.

6. V případě pochybností ve vztahu k postupu, či technickým požadavkům provozovatele
kontaktujte, prosím, zákaznickou linku SVS as. (zelená linka 800 185 231) nebo přímo
příslušného oblastního provozního inspektora (nvwsvscz, sekce Kontakty, oddíl Základní
kontaktní informace). Požadavky provozovatele by měly korespondovat s dokumentem
„Technický standard pro VH stavby“ (www.svs.cz, sekce Pro veřejnost, oddíl Technický
standard VH staveb).

7. V rámci kolaudačního řízení (připadně řízení o povoleni předčasného užívání) provozovatel
společně s investorem sestaví Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu (u staveb s RN do I
mil.Kč bez DPH už do majetku pokud nic nebrání uvedeni do provozu) a svými podpisy
ho potvrdí a předá ho příslušnému oblastnímu inspektorovi nebo ho odešle do sídla
společnosti SVS a.s. Přítkovská 1689, 415 50 TEPLICE, odbor správy majetku (dále jen
OSM).

8. Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu může obsahovat takové vady a nedostatky
akceptované provozovatelem, které nebráni provozování zařizeni s tím, že vše bude do doby
převzetí stavby do majetku vyřešeno. Všechny požadované nedostatky budou v Zápise o
předání a převzetí do nájmu dokumentovány. Podmínkou nutnou pro uzavření nájemní
smlouvy je předání geometrických plánů pro vklad VB SIS do KN na základě kterých
provozovatel sestaví pozemkovou přílohu ZoPPS do nájmu jako výčet pozemků pro
sesmluvnční. V nájemní smlouvě bude uveden datem termín do kdy budou VB SIS
vypořádány, přičemž u velkých staveb je předpoklad do dvou let od předpokládaného uzavření
nájemní smlouvy a u menších staveb přiměřeně méně dle dohody obou stran. Po uplynutí
termínu ze smlouvy předloží akcionář příslušnému oblastnímu provoznímu inspektorovi
rekapitulaci uzavřených smluv o zřízeni práva VB SIS.
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Pokyny pro realizaci a předávání vodohospodářských staveb akcionářů Severočeské
vodárenské společnosti a.s. (dále jen WS) do nájmu a do majetku SVS

9. V rámci kolaudačního řízení (případně řízení o povolení předčasného užívání) převezme
provozovatel SČVK od investora veškerou požadovanou dokumentaci v zastoupeni SVS as.,
kterou jek těmto úkonům zplnomocněn.

10. Po obdržení potvrzeného Zápisu o předání a převzetí stavby do majetku u staveb s RN ve výši
do I mil.Kč bez DPH projedná oblastní provozní inspektor s investorem Kupní smlouvu a
zajistí její uzavření v případě, že neexistují žádné překážky bránicí jejímu uzavření. V případě,
že bude zjištěna nějaká překážka, bude na přechodnou dobu uzavřena Nájemní smlouva.

II. Po obdržení potvrzeného Zápisu o předání a převzetí stavby do nájmu u staveb s RN ve výši
nad I mil.Kč bez DPH projedná oblastní provozní inspektor s investorem Nájemní smlouvu
a zajisti její uzavření. Přílohou č.2 Nájemní smlouvy je rekapitulace potencionálních
odběratelů (ve vazbě na projektovaná připojení), která slouží pro budoucí kontrolu naplnění
záměru projektu ve vztahu k napojeným obyvatelům (ES, EP).

[2. Provozování vodního díla může být zahájeno teprve datem oboustranně podepsané Kupní či
Nájemní smlouvy, která musí být investorem schválena ve smyslu zákona o obcích.

13. Převzetí stavby investora akcionáře SVS as. do majetku SVS a.s. předpokládá další postup ve
smyslu „Zásad pro nabývání VH majetku od akcionářů SVS as.“ (viz. www.svs.cz ‚ sekce Pro
akcionáře, oddíl Spolufinancování).

14. Investor akcionář předá OSM následující podklady pro zpracování návrhu smluvní
dokumentace pro převzetí do majetku.

a. Kopii povolení k trvalému uživání vodního díla

b. Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby včetně všech dodatků s přiloženým
rozpočtem stavby (případně potvrzené objednávky, na jejímž základě bylo dílo
realizováno) — z dokumentu musí být zřejmá konečná cena díla bez DPI-I a s DPH,
délka záruční doby a rozsah věcného plnění.

e. Kopii Zápisu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem -

z dokumentu musí být zřejmá konečná cena díla bez DPH a s DPH. délka záručni
doby včetně data kdy končí a rozsah věcného plnění.

d. Kopie dokladů k případné obdržené dotaci na realizaci stavby z dokumentu musí být
zřejmá výše dotace a případná délka blokace převodu a datum, kdy blokace převodu
končí.

e. Znalecký posudek zpracovaný dle platné vyhlášky pro kalendářni rok, kdy je
předpoklad oboustranného podpisu projednané a schválené smluvní dokumentace.
Znalecký posudek (dále jen ZP) musí být v rámci kalendářního roku doručen
nejpozději do konce srpna, aby bylo možné zajistit všechna nezbytná projednání jak
na straně SVS, tak na straně investora akcionáře. Pokud nebude možné tento termín
dodržet, prosím o vyhotovení znaleckého posudku až v lednu roku následujícího a
jeho zaslání společně se všemi požadovanými doklady. Podkladem pro zadání
zhotovení znaleckého posudku je všestranně potvrzený zápis o předání a převzetí
stavby do majetku. Pro stavby s RN ve výši do I mil.Kč bez DPH se ZP
nezpracovává.

IS. Zástupce OSM zpracuje na základě obdržených podkladů návrh smluvní dokumentace, kterou
zašle k příslušnému projednání v orgánech akcionáře. O projednání a schválení prodeje,
kompletní smluvní dokumentace i peněžitého příplatku mimo základní kapitál poskytne
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Pokyny pro realizaci a předávání vodohospodářských staveb akcionářů Severočeské
vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS) do nájmu ado majetku SVS

investor akcionář ověřenou kopii usnesení zastupitelstva, případně potvrzený výpis usneseni
zastupitelstva. Peněžitý příplatek akcionáře mimo základní kapitál SVS as. bude projednán
také v příslttšných orgánech SVS as. Pro stavby sRN ve výši do I mil.Kč není nutné
projednání v orEánech SVS, neboť akcionář nevkládá peněžitý připlatek mimo základní
kapitál SVS, tedy Kupní cena se v takovém případě rovná pouze finančnímu příspěvku
SvS.

16. Jednou z příloh smluvni dokumentace je také Zápis o předání a převzetí stavby (do majetku),
který musí být pro uzavření smluv již v podobě bez vad. To znamená, že všechny vady a
nedostatky jak technického rázu, tak rázu dokumentačního, které byly uvedeny v Zápise o
předání a převzetí do nájmu budou již vyřešeny a potřebné doklady budou doplněny. Tento
Zápis o předáni a převzetí (do majetku) zajistí na vyžádání OSM provozovatel SČVK ve
spolupráci s investorem akcionářem a obdobným způsobem ho potvrzený předá OSM SVS
a.s.

17. Investor akcionář v souvislosti s předáním stavby do majetku SVS as. provede rekapitulaci
odběratelů, kteří se dosud připojili a uzavřeli příslušné odběratelské smlouvy
s provozovatelem SěVK i těch, kteři dosud připojeni nejsou nebo nemají uzavřené
odběratelské smlouvy, ale projekt sjejieh napojením počítal.

18. Oboustranně projednaná a schválená smluvní dokumentace bude poté předložena k podpisu
nejprve na straně investora akcionáře a pak na straně SVS as. Standardní počet vyhotovení je
4 s tím, že 3 vyhotovení obdrží SVS as. a I investor akcionář. Pokud investor akcionář
požaduje více vyhotovení než jedno, nechť o to v rámci projednání smluvní dokumentace
písemně požádá.
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