Vodovody a kanalizace Zlín a.s.
tř. Tomáše Bati 383, 760 39 Zlín
Ve Frýdku-Místku dne 2.4.2015
Pánové Svatopluku Březíku, Tomáši Mejzlíku, Dalibore Maniši, Vojtěchu Trčko, Zbyňuk Domanský,
Romane Dujčíku a Oldřichu Kozáčku,
pan Březík se mne dopisem ze dne 27.3.2015 písemně obrátil, „především jako na odborníka, který
se oboru vodárenství věnuje více než 15 let“ a požádal mne o přednášku na téma „Možnosti

dalšího potenciálního rozvoje společnosti Vak Zlín“ s tím, že žádá o slevu pro vodaře.

Má přednáška na téma dalšího rozvoje Vak Zlín lze shrnout do jediné věty.

Nelze napravit ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo
zavedeno protiprávně, je neplatné a jde o tunel - tečka.

Vysvětlení:
Protiprávnost ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlína, a.s. (Vak Zlín) je prokázaná a soudci ji
konstatují. O tom víte. Pro jakýkoliv možný rozvoj společnosti Vak Zlín je třeba ukonči jeho
tunelování, uplatnit náhrady škod, zajistit vrácení bezdůvodného obohacení a vrátit prodej vody
zpět do Vaku Zlín a tím do rukou měst a obcí.
Odkaz na důkazy o dlouholetém protiprávním jednání vedoucím k tunelování, které má negativní
dopady na společnost Vak Zlín, na vznik škod velkého rozsahu Ve Vaku Zlín i na majetek měst a obcí
máte níže. Systém ve Vaku Zlín má negativní dopad na stav infrastruktury, na paralyzování chodu
Vaku Zlín a na drahou vodu pro lidi na Zlínsku. Jsem přesvědčen, že z důkazů a rozhodnutí soudu
plyne, že léta dochází k páchání závažné protiprávní činnosti ze strany představenstva Vaku Zlín,
Statutární město Zlín a členů organizované skupiny osob jednající pod jednotným místem vedení.
Výsledkem je protiprávní proces a nezákonné uzavření vazalských smluv.

www.pravdaovode.cz/zlin

Dle mého názoru, představenstvo společnosti Vak Zlín s plným vědomím „politiků“ města Zlín a na
základě jeho vlivu, v drobně se měnícím složení od 28.8.2002 se aktivně, vědomě a cíleně podílelo (a
stále podílí) na protiprávním vyvádění zisků z Vaku Zlín na zahraniční koncern.
Páchání protiprávní činnosti ve Vaku Zlín vede ke škodám velkého rozsahu na společnosti, na majetku
akcionářů a dokonce i ke škodám občanům, když je na ně léta přenášeno např. břímě úhrady, dle
mého názoru, ÚPLATKŮ za hlasování na valné hromadě.
Jsem přesvědčen, že z důkazů a usnesení soudů jednoznačně plyne, že od samého počátku, tj.
28.8.2002 se tohoto protiprávního jednání aktivně účastní členové představenstva a dozorčí Vaku Zlín
a velká část „politiků“ ze Statutárního města Zlína, vyjma předsedy dozorčí rady, který svým
Rozborem v podstatě potvrdil to, co říkám a vyzval pachatele k nápravě.1 Představenstvo a vedení
města Zlín, dle mého názoru, nepracují v zájmu Vaku Zlín, občanů a akcionářů Vaku Zlín. Docházelo a
stále dochází k nezákonné a nemravné manipulaci se zastupiteli, akcionáři a občany. Tato manipulace
a její krytí dle mého rozboru naplňuje skutkovou podstatu závažné hospodářské trestné činnosti, je
celospolečensky závadná a dokazuje nefunkčnost správy a kontroly jednání samospráv na Zlínsku i na
velké problémy ve fungování justice a policie v České republice, viz. nedávné změny u vedení policie
na Zlínsku právě z důvodu krytí a zametání protiprávní činnosti.
Dochází k praktikám popsaným v kauze GORILA na Slovensku, kdy dochází k bezohlednému
porušování zákonů, lidských práv i principů demokracie. Totéž se děje ve Zlíně, kdy na úkor Vaku
Zlín, měst a obcí a lidí na Zlínsku se obohacují soukromé subjekty a pro ně pracující „politici“.
Vak Zlín do roku 2004 zcela ovládal a provozoval regionální monopol vody, rozhodoval ve vodě o
všem. Vše, co mělo ziskový potenciál, bylo v roce 20042 z Vaku Zlín prodáno, pronajato a dokonce
bezúplatně vyvedeno na koncern. Dnes jde o trafiku pro „politiky“ a formální slupku bez zisky
tvořícího podnikání, bez zaměstnanců, bez nároku na dotace!
JE TO TUNEL ZA BÍLÉHO DNE, PŘED OČIMA VŠECH SLOŽEK I OSOB, KTERÉ MAJÍ PRÁVO, MOC I
POVINNOST TUNELU ZABRÁNIT!
Vak Zlín financuje sítě, na kterých poté zisky tvoří koncern. Nájem od koncernu netvoří zdroje ANI NA
PROSTOU REPRODUKCI. Představenstvo Vaku Zlín přitom každoročně schvaluje přerozdělení desítek
stovky miliónů korun z vody, kdy na účty koncernu poslední dobou teče 80-90 mil.Kč zisku, zatímco k
mateřské společnosti pouhých 5-7 mil.Kč zisku nebo končí dokonce ve ztrátě.
Představenstvo a město Zlín, dle mého, protiprávně nebrání růstu škod, škody nevymáhají,
nechávají je promlčet. Navíc svým jednáním znemožnili Vaku Zlín (a stále znemožňují), čerpání
dotací z EU na obnovu infrastruktury a majetku ve výši min. 500 mil.Kč a schvaluje cenu vody, která
drancuje peněženky lidí a spotřebitelů na Zlínsku.

Závěr: Jde o škody vzniklé porušením zákona. Osoby, které toto porušení způsobily, jsou
povinny nahradit vzniklou škodu. Škoda ze znemožnění čerpání dotací způsobená Vaku
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Za to byl okamžitě z Vaku Zlín vyhozen, čímž především vedení města Zlína a lidé v orgánech Vaku Zlín sami
vytvořili důkaz, že o škodách ví a jednají tak, aby protiprávní jednání vedoucí ke škodám společnosti a akcionářů
a obohacování třetích osob na úkor akcionářů Vaku Zlín a občanů Zlínska pokračovalo.
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Den před vstupem do EU

Zlín a jeho akcionářů dosáhla výše min. 500 mil.Kč3 a tato škoda navíc roste, protože efekty
z provozování nové a obnovené infrastruktury by se promítly do hospodářských výsledků
společnosti a do možnosti vyplácet dividendy.
Představenstvo jedná v rozporu se svými povinnostmi i poté, co jsou známá pravomocná usnesení
Vrchního soudu v Olomouci, i 2x vydané usnesení Krajského soudu v Brně, kdy soudci shledali celý
proces protiprávní, v rozporu s dobrými mravy a se zákony. Soudci popsali, jak a kým byl tunel ve
Vaku Zlín postupně realizován již od roku 2002, kdo se na něm podílel a podílí. Navíc soudci jasně
deklarují, že město Zlín, jakožto jeden z pachatelů nemá ze zákona hlasovací práva. Město Zlín a
představenstvo Vaku Zlín porušují s plným vědomím pravomocná stanoviska soudů, porušují zákony
a dál svými hlasy a jednáním prosazují pokračování růstu škod společnosti, akcionářům i lidem.
Zástupci města Zlín ovlivňují představenstva a chod společnosti. Město Zlín dokonce vyhodilo
z dozorčí rady člověka, který upozornil a doložil tunel ve Vaku Zlín a předložil o tom členům orgánů
Vaku i městu Zlín důkazy.
Představenstvo Vaku Zlín a město Zlín před uzavření smluv s koncernem, aktivně manipulovalo se
zastupiteli a akcionáři Vaku Zlín, tak aby provedli se svým majetkem majetkové dispozice, ve
prospěch koncernu. V představenstvu Vaku Zlín seděli lidé z koncernu, porušující zákaz konkurence a
lidé z města Zlína. Město Zlín umožnilo protiprávní stav.
Škody způsobené Vaku Zlín a jeho akcionářům dosahují za posledních 10 let výše jedné miliardy
korun a stav ve Vaku Zlín má závažné a negativní celospolečenské dopady.
Uzavření smluv s Veolií zdůvodňovalo představenstvo Vaku Zlín akcionářům „výhodami“, které
byly absolutně lživé. Vedení města Zlín, zmanipulovalo své zastupitele. Předložilo jim nepravdivé
informace v důvodových zprávách a zatajilo před nimi informace o negativech provozního modelu.
Záměrně nedělali žádnou analýzu navrhovaného modelu, přitom se v případě města Zlín jednalo o
dispozici s majetkem v řádu víc než 800 mil. Kč.4
Zpráva představenstva o prodeji části podniku a průběh valné hromady 30.4.2004 jsou důkazem, že
se lhalo. Potvrzuje to i rozbor bývalého předsedy dozorčí rady. Dotace, růst cen vody o inflaci,
financování investic místo obcí, nikdy nerealizované ekonomické přínosy z prodeje ve výši 270 mil. Kč
…... Zpráva je zcela nepravdivá. Jde o jediný materiál, na základě kterého akcionáři rozhodovali.
Jako hlavní důvod k uzavření smluv s koncernem uvedlo představenstvo Vaku Zlín získání dotací EU.
Šlo o manipulační a podvodnou argumentaci. Kdo z neznalých akcionářů z řad měst a obcí by si
dovolil hlasovat proti něčemu, co údajně jediné zajistí dotace? Realitou bylo a je, že Vak Zlín, stejně
jako ostatní okresní vodárny ve Zlínském kraji, splňoval podmínky pro získání dotací z EU, právě bez
smluv uzavřených s koncernem. Vazalské smlouvy způsobily pravý opak. Lživost tvrzení
představenstva potvrdila realita. Vak Zlín kvůli vazalské smlouvě nemůže dotace získat a od doby
uzavření smlouvy s koncernem nečerpal jedinou korunu.
Místo profitu pro Vak Zlín, došlo k bezúplatnému vyvedení ziskového potenciálu Vaku Zlín na
koncern (oprávnění kalkulovat ziskovou marži, k nákladům do vodného a stočného a poté s ní
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Částka 500 mil. Kč vychází z hodnoty investice, k níž jsou VaKem Zlín připraveny podklady a žádosti o dotace,
avšak díky nemožnosti ucházet se o dotace, leží tyto dokumenty ladem.
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Jedná se o hodnotu majetku připadajícího městu Zlín ve VaKu Zlín, a to podílem na reálné hodnotě společnosti

volně disponovat, bylo z Vaku Zlín vyvedeno bez jakéhokoliv protiplnění). Toto bylo opět lživě
presentováno akcionářům jako vstup strategického investora nebo partnera do společnosti.
Představenstvo Vaku Zlín (jmenované hlasy města Zlín 28.8.2002) se rovněž podílelo na, dle mne,
korupčním kupování hlasů měst, pro smlouvy s Veolií na valné hromadě 30.4.2004, kdy úplatek za
hlasování pro smlouvy s koncern zaplatí lidé v ceně vody! Rovněž hlasování města Zlín bylo
předem „koupené“. Dokládají to usnesení města Zlína před valnou hromadou 30.4.2004.

Vak Zlín se z pozice absolutního správce regionálního monopolu stal slupkou, zcela závislou na
koncernu. Představenstvo Vaku Zlín léta porušuje stanovy Vaku Zlín. Stejné názory jako má já, má
auditorská firma SOUL CONSULTING, která dělala pro město Zlín 28.10.2011 rozbor stavu Vaku Zlín za
540 tis. Kč.
Představenstvo Vaku Zlín v roce 2004, doporučilo akcionářům schválit Smlouvu o prodeji části
podniku za jednorázovou platbu 60 mil.Kč. Toto doporučení bylo podvodného charakteru, smlouvy
jsou absolutně nevýhodné a způsobují akcionářům i Vaku Zlín škody velkého rozsahu. Prodej
provozní části podniku měl při řádné péči při správě cizího majetku proběhnout za cenu, která
odpovídá výnosovému potenciálu prodávané části podniku.
Z Vaku Zlín byl prodán, pronajat a bezúplatně vyveden veškerý výnosový potenciál. Za 12 let dosáhl
650 mil. Kč (s tím, že oprávněnost i reálnou výši tohoto potenciálu odsouhlasilo představenstvo Vaku
Zlín a město Zlín, které na valných hromadách za posledních 12 let nepodalo praktický žádný protest
či dotaz, proč představenstvo Vaku Zlín schvaluje koncernu zisky až 90 mil. Kč/rok, když provozní část
podniku byla prodána jednorázově za 83 mil. Kč. Nemůže být sporu o tom, že tento výnosový
potenciál provozování považuje město Zlín i představenstvo Vaku Zlín za oprávněný – každý rok jeho
oprávněnou výši schvaluje. Výnosový potenciál Vaku Zlín za 30 let se tak blíží 2 miliardám korun a
představenstvo Vak Zlín, zmanipulovali akcionáře k souhlasu s jeho prodejem za pouhých 60 mil.Kč !
Vak Zlín vydělával pouhých 5-7 mil. Kč zisku nebo končí ve ztrátě, přitom musí financovat 100%
investic a ve stejný rok představenstvo Vaku Zlín schvaluje koncernu desítky miliónů korun zisku. Vak
Zlín přitom nemá peníze na investice a půjčuje si u bank a dokonce i u koncernu!
Jde o škody vzniklé porušením zákona. Osoby, které toto porušení způsobily, jsou povinny nahradit
vzniklou škodu. Škoda z vytunelování výnosového potenciálu Vaku Zlín od roku 2004 do roku 2014
dosáhla výše 650 mil.Kč a každý měsíc, kdy tunelování Vaku Zlín probíhá, roste o dalších 6-8 mil.Kč.
Členové představenstva, kteří způsobili společnosti škodu porušením právních povinností při
výkonu své funkce, ručí za závazky společnosti k náhradě škody společně a nerozdílně.
Vzhledem k posledním krokům, které činí představenstvo a s ním město Zlín od roku 2010, 2012 a
2014, kdy jsou známé názory soudů, vás tímto informuji o faktu, že město Zlín má díky jednání
v rozporu se zákony ČR, ZÁKONEM ZAKÁZANÝ VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV, DOKUD NEUČINÍ
POVINNOU NABÍDKU PŘEVZETÍ. POZASTAVENÍ ZÁKAZU VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV ZANIKÁ
POUZE A VÝHRADNĚ SPLNĚNÍM POVINNOSTI UČINIT NABÍDKU PŘEVZETÍ.
Dne 23.3.2015, vyzvala Rada města Zlín představenstvo Vaku Zlín, dle mého názoru k jednání jehož
naplnění způsobuje pokračování růstu škod velkého rozsahu Vak Zlín, jeho akcionářům i občanům

Chcete skutečně zajistit rozvoj společnosti?
Pak začněte okamžitě jednat, vymáhat škody způsobené akcionářům a společnosti.
Zabraňte jejich neustálému růstu a opakování. Jednejte a zabraňte promlčení možnosti
jejich vymáhání a tam kde došlo k promlčení u původních pachatelů, uplatněte nárok za
škodu vůči členům představenstva, městu Zlín a případně dalším pachatelů protizákonné
činnosti zapojených do 15 letého tunelování Vaku Zlín. Zajistěte navrácení bezdůvodného
obohacení! Dohlédněte na dodržování zákona v otázkách zákazu výkonu hlasovacích práv
u osob, které porušily zákony České republiky.
Jednejte tak, aby byl ukončen tunel, kterým je vysáván Vak Zlín, jsou jimi vysávány veřejné
rozpočty měst a obcí s rovněž peněženky lidí.

www.pravdaovode.cz/zlin
Důkazy o protiprávnosti celého procesu, jak z pohledu obchodního práva, tak z pohledu práva
trestního máte. Máte Rozbor bývalého předsedy dozorčí rady, který dokládá nevýhodnost
provozního tunelu a nepravdivost Zprávy představenstva o prodeji části podniku z roku 2004. Máte
Analýzu Vaku Zlín, zpracovanou firmou SOUL CONSULTING, kterou si nechalo zpracovat město Zlín.
Máte rozsudky soudů i důkazy soudům předložené. Víte, že každý měsíc vzniká Vaku Zlín škoda 5-8
mil.Kč. Víte, že díky tunelu nemůže Vak čerpat dotace. Víte, že bývalé představenstvo Vaku Zlín se
odvolalo proti rozsudku, který je ve prospěch Vaku Zlín, měst a obcí a občanů Zlínského regionu a
navíc anuluje tunel zavedený v roce 2004.

Zde končí má přednáška na téma „Možnosti dalšího potenciálního rozvoje společnosti Vak
Zlín“, o kterou mne požádal předseda představenstva Vaku Zlín, pan Březík. Je pro všechny
zcela zdarma!
Jednejte, jak vám svědomí, rozum a zákonem daná povinnost velí a předložte prosím na valné
hromadě akcionářům informace o krocích, které jste učinili.
S pozdravem

Ing. Radek Novotný
Autor projektu PRAVDA O VODĚ
www.facebook.cz/vodalidem

