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ZPRÁVA:

Dohoda o vypořádání vzájemných nároků je třístrannou dohodou mezi městem dvůr Králové nad Labem 
jako vlastníkem městské kanalizace, společností EVORADO IMPORT, a.s. jako vlastníkem ČOV a 
společností LITAVE s.r.o. jako provozovatelem ČOV. Dohoda řeší vzájemné vztahy těchto subjektů od 
01.01.2014 do 30.09.2019. Vztahy do 31.12. 2013 mezi vlastníkem ČOV a vlastníkem kanalizace byly 
vyřešeny pravomocnými rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 Co 3/2013 a 30 Co 5/2013 
ze dne 25.01.2019.
V dohodě je uvedena cena čištění odpadních vod ve výši 21.000.000,00 Kč bez DPH ročně. S ohledem 
na uhrazené zálohy městem Dvůr Králové nad Labem, zbývá tedy městu Dvůr Králové nad Labem 
doplatit částku ve výši 6.669.996,00 včetně DPH ročně, tedy celkem od 01.01.2014 do 30.09.2019 částka 
ve výši 38.352.477,00 Kč. Konečná částka se bude odvíjet od konečného termínu prodeje a koupě ČOV.
Dle dohody smluvních stran bude tato částka poukázána přímo provozovateli ČOV společnosti LITAVE 
s.r.o. Doba splatnosti činí dle dohody 30 dní ode dne podpisu dohody.
Dohoda je uzavírána ve vazbě na odkoupení ČOV Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové 
nad Labem s.r.o., čímž by došlo k definitivnímu narovnání vztahů ohledně ČOV ve městě Dvůr Králové 
nad Labem.
Přílohou je předkládána dohoda s úpravami podle připomínek města Dvůr Králové nad Labem.
Další dohoda je uzavírána mezi městem Dvůr Králové nad Labem jako vlastníkem městské kanalizace, 
společností EVORADO IMPORT, a.s. jako vlastníkem ČOV a společností WWTP DKNL,s.r.o. se 
sídlem Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, IČO 27205011.
Společnost WWTP byla od 13.5.2005 do 27.4.2012 na základě povolení k provozování kanalizace pro 
veřejnou potřebu, č.j. 10981/ZP/2005-Mu vydaného Krajským úřadem pro Královéhradecký kraj dne 
10.5.2005, resp. č.j. 25732/ZP/2006 vydaného Krajským úřadem pro Královéhradecký kraj dne 
11.12.2006 provozovatelem předmětné ČOV.
Právní vztahy mezi městem a EVORADEM nebyly v době provozování upraveny jejich dohodou
předpokládanou ustavením § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Sporná byla mezi stranami
zejména otázka výše ceny za čištění odpadních vod přitékajících do ČOV z městské kanalizace.
Smluvní strany v dohodě konstatují, že s přihlédnutím k výše uvedeným rozsudkům a vzhledem k 
vzájemnému vypořádání mezi EVORADEM a městem na základě těchto rozsudků, nemají město na 
straně jedné a EVORADO s WWTP na straně druhé mezi s sebou žádné vzájemné nároky a závazky 
platebního charakteru, které vznikly nebo by mohly vzniknout při provádění čištění odpadních vod v 
době provozování ČOV.

Poznámka: Plnění výše uvedeného závazku, v případě přijetí navrhovaného usnesení, významně ovlivní 
nároky na peněžní toky města, a to i v souvislosti s dalšími možnými výdaji ze strany města (posílení 
základního kapitálu společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., cca ve 
výši 20 mil. Kč) v návaznosti na kroky činěné k získání stávající ČOV. Vzhledem k uvedenému nutně 
musí dojít k posílení rozsahu možných cizích zdrojů financování pro město, které budou schopny pokrýt 
v krátkém a brzkém časovém období alespoň nejzákladnější nároky na nejnutnější ostatní finanční 
výdaje města v pořadí již dříve schváleném orgány města.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: , kryto: ANO, částka: 38.352.477,00 Kč
Uvedená částka je vyjádřena k dříve předpokládanému datu ukončení čištění odpadních ze strany 
vlastníka a provozovatele ČOV, tedy do 30.09. 2019. Částka bude aktualizována ke dni datu skutečného 



ukončení čištění odpadních vod.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. cenu za čištění odpadních vod v zařízení čistírny odpadních vod ve vlastnictví společnosti 
EVORADO IMPORT, a.s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 ve 
výši 21.000.000,00 Kč bez DPH, 24.150.000,00 Kč ročně, a to za období od 01.01.2014 
do doby prodeje ČOV.

2. rozhoduje

2.1. o uhrazení doplatku za čištění odpadních od 01.01.2014 do doby prodeje ČOV ve výši dle 
dohody o vypořádání vzájemných nároků, č. KTÚ/DOHO-2019/0885.

3. schvaluje

3.1. dohodu o vypořádání vzájemných nároků, č. KTÚ/DOHO-2019/0885, uzavřenou mezi 
městem Dvůr Králové nad Labem, společností EVORADO IMPORT, a.s., IČO:26891395, 
se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 jako vlastníkem ČOV a společností LITAVE 
s.r.o., IČO: 28942850, se sídlem Biskupský Dvůr 2095/8, Praha 1 jako provozovatelem 
ČOV a pověřuje starostu města jejím podpisem.

3.2. dohodu č. KTÚ/DOHO-2019/0897, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, 
společností EVORADO IMPORT, a.s., IČO:26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 
Praha 5 jako vlastníkem ČOV a společností WWTP DKNL, s.r.o. se sídlem Luční 3055, 
Dvůr Králové nad Labem, IČO 27205011 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

4. ukládá

vedoucímu KTÚ-PO

4.1. předložit dohodu o vypořádání vzájemných nároků č. KTÚ/DOHO-2019/0885 a dohodu 
č. KTÚ/DOHO -2019/0897 starostovi města k podpisu.

Termín: 30. 11. 2019

5. ukládá

vedoucímu RAF

5.1. v souvislosti s realizací a následným profinancováním závěrů uvedených souhrnně pod 
body 1. až 3.1. tohoto usnesení, projednat s financujícím bankovním ústavem 
(Československá obchodní banka, a.s.) časově omezené navýšení stávajícího rámce 
kontokorentních úvěrů (minimálně v rozsahu bodu 2.1. tohoto usnesení) na zabezpečení 
pokrytí zvýšené náročnosti na rozsah peněžních toků města.

Termín: 30. 11. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Dohoda

Příloha č. 2 - Dohoda

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk


