
Uplynulý rok byl v oblasti kanalizací a vodovodů 
velmi rušný. S předsedou představenstva a pro-
vozním ředitelem městské obchodní společnos-
ti Jihlavské vodovody a kanalizace ( JVAK) Jiřím 
Benáčkem jsme období zrekapitulovali a hovořili 
také o ceně vodného a stočného pro rok 2014.

Loni touto dobou žilo město tím, že se při-
pravovalo na ukončení svého členství ve Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). 

Městem se šířily obavy, že vystoupením města ze 
SVAK přestane téci voda nebo že se alespoň zvý-
ší její cena. Radnice občany uklidňovala, že se nic 
takového nestane. Kromě pravidelného každo-
ročního navýšení její ceny se opravdu nic nestalo. 
Většina z vás proto na loňské události nejspíš za-
pomněla. 

Z pohledu města se však situace s koncem 
roku radikálně změnila. Město vystoupilo 
ze SVAK proto, aby si své vodovody a kana-
lizace mohlo provozovat samo, a za tím úče-
lem si založilo specializovanou městskou 
fi rmu – Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. 
( JVAK). 

Jihlava počítala s tím, že SVAK splní svou po-
vinnost a do konce ledna vydá městu vodovody 
a kanalizace a další vodárenskou infrastrukturu na 
území města Jihlavy. 

Podle vlastních stanov, a také podle usnesení 
vlastní valné hromady (4.12.2012), měl SVAK vy-
dat Jihlavě její majetek. Pro občana to není zrov-
na přehledné, v souhrnu jde o majetek za více než 
jednu miliardu korun. Svazek tedy měl vydat ma-
jetek v ceně asi 341 mil. Kč, k němuž Jihlava pře-
vedla na SVAK právo hospodaření, dále majetek 
v ceně asi 85 mil. Kč, který město do SVAK vlo-
žilo, dále vydat Jihlavě privatizovaný majetek Ji-
homoravských vodovodů a kanalizací na území 
města v ceně asi 1,1 miliardy korun. Svazek měl 
Jihlavě také vydat majetek na jejím území vybu-
dovaný a nabytý, také vyplatit Jihlavě podíl z pe-
něžitého majetku svazku ve výši asi 52 mil. Kč, 
vyplatit Jihlavě podíl z ceny svého obchodního 
podílu ve Svazu VKMO, s. r. o., ve výši cca 35 mil. 
Kč a konečně vyplatit Jihlavě podíl ze zhodnocení 
majetku svazku mimo území Jihlavy.

Valná hromada SVAK také rozhodla, že Jihlava 
vyplatí svazku podíl ze zhodnocení majetku na 
svém území a podíl z ceny nabytého majetku na 
území Jihlavy.

SVAK byl a je velmi majetná organizace, Jih-
lava při svém odchodu měla nárok na vydání 
a vyplacení velmi hodnotného majetku. Jaká 
je skutečnost?

SVAK nic z toho, co valná hromada odhlasova-
la, neučinil. Spolu s tím SVAK ani nesdělil Jihlavě, 
jak vysokou částku bude od Jihlavy požadovat za 
zhodnocení majetku.

Jihlava se pak domáhala vydání svého 
majetku s právem hospodaření u krajského 
úřadu. Jaký byl výsledek?

Přes odpor SVAK byla Jihlava úspěšná, Krajský 
úřad Kraje Vysočina uložil SVAK vydat Jihlavě její 
majetek s právem hospodaření v ceně 341 mil. Kč 
a SVAK tak nakonec, asi po devíti měsících, uči-
nil. 

Jihlava se musela domáhat vydání také svého 
vloženého majetku. Přes stejný odpor SVAK byla 

Jihlava opět úspěšná, krajský úřad uložil svazu vy-
dat Jihlavě, což se začátkem října opravdu stalo.

Domáhá se Jihlava u krajského úřadu něja-
kých dalších svých práv, resp. majetku?

V současné době se Jihlava domáhá v řízení 
u krajského úřadu zaplacení svazkem částky 52 
milionů Kč a 35 milionů Kč. To jsou fi nance, se 
kterými by Jihlava mohla ve svém rozpočtu počí-
tat na opravy vodovodů a kanalizací. 

S vydáním majetku SVAK otálel tři čtvrtě 
roku. Co se dělo po tu dobu, než ho k činu 
„donutil“ krajský úřad?

Po celou tu dobu majetek provozovala VO-
DÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 
(VAS), a platila z něj nájemné ve výši 3.798.281,- 
Kč měsíčně. Potíž spočívala v tom, že VAS platila 
toto nájemné nikoliv vlastníkovi, tedy Jihlavě, ale 
svazku. A ten odmítl Jihlavě toto nájemné z její-
ho majetku vydat. Další potíž spočívala v tom, že 
SVAK sice nájemné od VAS pobíral, nebyl však 
ochoten opravovat a ani neprováděl opravy havá-
rií na těch vodovodech a kanalizacích, ze kterých 
pobíral nájemné. Jihlava tyto havárie opravova-
la sama a na své náklady. Nespokojenost občanů 
s následky havárií se totiž zákonitě, byť paradoxně, 
neobracela vůči SVAK, ale vůči radnici. 

Předseda předsednictva SVAK ale veřejně 
prohlásil, že SVAK s tímto provozováním nemá 
co do činění. 

Zapomněl dodat, že s provozováním sice ne, ale 
s nájemným ano, a nemalým. Jihlava se proto mu-
sí domáhat v řízení u Okresního soudu v Ji hlavě 
zaplacení částky ve výši 26.587.967,- Kč jako ná-
jemného za měsíce únor až srpen 2013 z jejího 
majetku, který jí SVAK nevydal, ale pobíral z něj 
nájemné. 

Kdo tedy provozuje jihlavský majetek a co 
z toho má?

Ačkoliv SVAK nakonec vydal Jihlavě část její vo-
dohospodářské infrastruktury (v ceně 426 mil. Kč 
z celkové ceny 1,526 miliardy Kč), i nadále ji pro-
vozuje VAS. 

Jihlava požádala SVAK i VAS, aby jí umožni-
ly provozovat její majetek, byla však odmítnuta. 
SVAK spolu s VAS Jihlavě nabídly, že provozování 
bude i nadále zajištovat VAS, a to podle smlouvy 
mezi SVAK a VAS s tím, že VAS bude Jihlavě vy-
plácet její podíl na nájemném, které si mezi sebou 
smluví SVAK a VAS, a Jihlava si bude infrastruk-
turu opravovat sama na své náklady. 

Návrh SVAK a VAS město v současné době po-
suzuje. Občané mohou k návrhu zaujmout své 
vlastní stanovisko, návrh je k dispozici na webové 
stránce města www.jihlava.cz v sekci Vystoupení 
Jihlavy ze SVAK Jihlavsko. Na posouzení tohoto 
návrhu není nic právně složitého. Postačí, když si 
každý občan představí sám sebe na místě Jihlavy 
a na místě SVAK a VAS sousedy, kteří mu dluží 
peníze, a se kterými proto nemá dobré vztahy. 

K takovému návrhu však bylo zásadní mít 
technický audit vodovodu a kanalizace pro 
veřejnou potřebu, který na žádost Ji hla vy minis-
terstvo zemědělství (7. 3. 2013) opravdu vy hlá-
silo. A jaké je zjištění auditu?

Cílem bylo především ověřit skutečné nákla-
dy na výrobu pitné vody. Údaje, na základě nichž 
auditoři zpracovali technický audit, tedy i údaje 
o nákladech VAS na výrobu surové vody, jim po-
skytovala sama VAS. 

A zjištění?
Audit kromě jiného zjistil, že VAS vykazuje na 

každý kubík vyrobené pitné vody o 9,40 Kč vyš-
ší náklady, než je reálné i při nejvýhodnějších po-
čtech pro VAS, a při střízlivých počtech pak tento 

rozdíl činí 13,90 Kč na kubík. Tento rozdíl pak či-
ní při roční výrobě vody 4 mil. m3 až 55.600.000,- 
Kč. SVAK i VAS tento nález technického auditu 
ponechaly bez jakékoliv reakce.

To je, diplomaticky řečeno, podivuhodné. 
Může s tím někdo něco udělat? Působí to 
dojmem nějakého zájmu, propojenosti.

SVAK je spoluvlastníkem VAS, předseda před-
sednictva SVAK je také 1. místopředsedou dozor-
čí rady VAS, stejně jako místopředseda předsed-
nictva SVAK je také členem představenstva VAS. 
SVAK má tedy reálnou možnost ovlivňovat chod 
a hospodaření VAS jako smluvního provozovatele 
SVAK, a také ho následně efektivně kontrolovat.

To byl náhled do uplynulých událostí a sou-
vislostí, popište prosím současnost. 

SVAK sice vydal Jihlavě část jejího majetku, ale 
větší část dosud zadržuje. Ačkoliv SVAK vydal 
Jihlavě část jejího majetku, všechny jihlavské vo-
dovody a kanalizace dále provozuje VAS, a to bez 
souhlasu a proti vůli Jihlavy.

VAS podle závěrů technického auditu nadhod-
nocuje své náklady na výrobu surové vody pro vo-
dovody a kanalizace navrhovatele, a v důsledku 
toho snižuje nájemné a nedůvodně navyšuje vod-
né, s ním i stočné.

Za této situace ovšem Jihlava nemá reálnou 
možnost ovlivňovat výši vodného a stočného 
pro své obyvatele? 

Je to tak. O výši vodného a stočného pro obyva-
tele Jihlavy nerozhoduje vedení města, rozhoduje 
se o ní jinde, a to ve SVAK a ve VAS.

To je stav bezmoci.
Jihlava ve spolupráci se společností JVAK vyvíjí 

veškeré možné úsilí, aby se domohla vydání svého 
zbylého majetku na SVAK, a aby se dále domohla 
možnosti provozovat svůj majetek a rozhodovat 
tak o výši vodného a stočného pro obyvatele Jih-
lavy.

Jsme optimisté, věříme, že se Jihlava brzy domů-
že svých práv. Vedení města se rozhodlo projed-
nat na zastupitelstvu v prosinci návrh výše vodné-
ho a stočného pro rok 2014. Podmínkou realizace 
městského vodného a stočného však i nadále zů-
stává, aby Svaz vydal Jihlavě všechen její vodohos-
podářský majetek a aby VAS umožnila Jihlavě pro-
vozovat její majetek ve vlastní režii. 

Za městskou společnost mohu závazně uvést, 
že rozhodně nemáme důvod nadhodnocovat na-
še náklady na výrobu vody. Proto z pohledu spo-
lečnosti JVAK by mohlo vodné a stočné klesnout 
o tu částku, o kterou VAS nedůvodně navyšovala 
své náklady na výrobu vody. -rt, lm-
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Kolik bude stát voda v Jihlavě příští rok?

Jiří Benáček,
ředitel městské obchodní 
společnosti Jihlavské 
vodovody a kanalizace ( JVAK)

Návštěvnický rekord Zoo 
Jihlava překonán

Zoologická zahrada Jihlava – nejnavštěvova-
nější turistický cíl na Vysočině – pokořila první 
listopadový víkend návštěvnický rekord. Ten je 
z roku 2009, kdy prošlo branami jihlavské zoo cel-
kem 267.283 návštěvníků (k 31. 12.). Letos se to 
podařilo už začátkem listopadu – v sobotu 2. 11. 
v dopoledních hodinách, do konce roku tedy bu-
de číslo ještě vyšší. Důvodem jsou nově otevřené 
expozice a nové druhy zvířat, ale i teplé a slunečné 
počasí letošního léta a podzimu. V neposlední řa-
dě také tematické akce a programy, které zoo pro 
své návštěvníky pravidelně chystá.

K rekordním prázdninám (kdy zoo navštívilo 
rekordních 132.492 lidí v průběhu července a srp-
na) se přidal i říjen – zatímco průměrná říjnová 
návštěvnost z minulých let se pohybovala kolem 
10.000, letošní se vyšplhala na 18.122. -rt- 


