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Otevřená nabídka informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil 
na soudy, z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke kterému došlo v roce 2004   
 
Vážená paní Jonová,  
 
jsem velmi rád, že SOVAK začal informovat nejen vodárenskou veřejnost o situaci ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Je to obrovský průlom, protože již v roce 2001-2002 jsem zasílal na 
SOVAK informace o pokoutných postupech, které vedou k ovládnutí okresních vodáren různými 
naháněči koncernů a to v rozporu se zákony a stanovami vodáren v ČR. SOVAK tehdy 
odmítl  informace o pokoutném dění ve vodárnách zveřejnit s tím, že nebude informovat o 
interních záležitostech vodáren a sám se k nim nechce vyjadřovat.         
 
Vítám proto změnu přístupu. Pro lidi je přínosné, když informace mají a mohu si dělat vlastní názor 
na to, co se ve vodárnách a vůbec v celém vodárenství v ČR děje. Cením si proto nového přístupu 
SOVAKU, zejména ochoty informovat lidi o kauze vytunelovaného Vaku Zlín, protože je mi jasné, že 
pro představenstvo SOVAKU, které je pod plnou kontrolou lidí zaměstnaných ve vrcholových pozicích 
koncernů, je to možná - z pohledu zájmu koncernů - poněkud rizikové.  
 
V prosinci 2015 jste dali prostor se vyjádřit ke kauze Vaku Zlín managementu, který byl do Vaku Zlín 
dosazen největším akcionářem Vaku a to Statutárním městem Zlín. SMZ je přitom dle rozhodnutí 
Nejvyššího soudu zcela zodpovědné za to, co se dělo a děje ve Vaku Zlín (mimo jiné léta nejdražší 
cena vody  v kraji, ztráta pozice oprávněného žadatele o dotace z EU  a cca 700 mil. Kč, které zaplatili 
lidé ze Zlínska ve vodném a stočném a ty odtekly do zahraničí). Město Zlín a vedení Vaku Zlín je jedna 
strana mince celé kauzy, což samozřejmě víte.  
 
Předpokládám, že chcete informovat nejen vodárenskou veřejnost objektivně a nezaujatě. Proto vás 
chci požádat o stejný prostor ve vašem časopise a možnost sdělit stanoviska minoritních vlastníků 
Vaku Zlín. Já jsem jeden z nich a již v roce 2002 jsem upozornil města a obce celé ČR, že to, co se děje 
ve vodárnách je špatně a lidé, vodárny i města a obce na to doplatí. Naštěstí jsem byl v řadě regionů 
vyslyšen. Řadu okresních vodáren se podařilo společně s rozumnými politiky a vodaři ubránit. Proto 
dnes je možné srovnávat a hodnotit. 
 
O tom, že ve Zlíně probíhá léta protiprávní, pokoutný a nemravný proces nejsem přesvědčen jen já. 
Já to jen řekl jako první, současně jsem se proto obrátil na soudy ve snaze bráni vodárny.   
 
Podobný názor mají zástupci státních institucí: 
 
Komise pro cenné papíry 
Bez spolupráce MĚSTA ZLÍN (SMZ) by JIV nikdy nemohl "projekt" realizovat, protože SMZ bylo 
ovládající osobou Vaku Zlín a bylo na uvážení "politiků" SMZ zda budou jednat v zájmu města a Vaku 
Zlín nebo v zájmu JIV (Veolie). Spáchané protiprávní jednání bylo úmyslné a předem promyšlené. 
Konstatovala způsob páchání protiprávního jednání má vysoký stupeň společenské nebezpečnosti.  
 
Krajský soud v Brně – viz 2 přílohy   
V tomto procesu měl každý vztah, krok a manipulace svůj smysl, byly přesně načasovány, stejně jako 
jednání každé právnické nebo fyzické osoby z této organizované skupiny. Žádné jednání, žádný vztah 
nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný." 
 
Nejvyšší soud  



Statutární město Zlín vlastnilo akcie společnosti Vak Zlín představující více než 40% podíl na základním 
kapitálu. Česká spořitelna, a. s. a Jižní vodárenská, a. s. se v důsledku uzavření sporných smluv nestaly 
akcionáři společnosti, ani na jejich základě neovládly akcionáře společnosti majícího rozhodný podíl 
na hlasovacích právech."             
 
Mám nejen pro vodárenskou veřejnost řadu důležitých informací, které vysvětlují mnohé o tom, co 
se ve vodárnách dělo a děje a také o tom, jak byly mezi vodu a lidi instalovány zahraniční 
koncerny.  Informace, o kterých se nikde nemluví, protože to různým skupinám nevyhovuje, ale 
občané na to doplácí, stejně jako okresní vodárny.  
 
Budu proto rád, když mi dáte stejný prostor jako panu Březíkovi a dáte lidem možnost znát také 
názor druhé strany. Dejte mi prosím vědět, zda jste ochotni zveřejnit mé stanovisko k dění a situaci 
ve Vaku Zlín. Pokud bude zájem o další příspěvky, můžeme se domluvit na další spolupráci.  
     
Přílohou zasílám základní informace, které představují projekt PRAVDA O VODĚ.    
 
Mimo jiné je zde odkaz na stránky, které dokumentují celý proces vedoucí k vytunelování Vaku Zlín: 
PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ    
 
Další stanoviska soudů a komise pro cenné papíry jsou za symbolický poplatek k dispozici všem 
NÁZORY SOUDCŮ 
 
Nabídku, kterou vám činím zveřejňuji na blogu a facebooku. Kdyby se někdo z dalších akcionářů chtěl 
přidat, tak bude vědět, že může postupovat stejně.    
 
Děkuji za zájem o dění ve Vaku Zlín. 
 
Ing. Radek Novotný 
Autor projektu PRAVDA O VODĚ 
www.pravdaovode.cz 
www.facebook.cz/vodalidem 
 
Přílohy – Stanovisko soudce k tunelu ve Vaku Zlín a informační leták o projektu PRAVDA O VODĚ  
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http://pravdaovode.cz/zlin/rozhodnuti-ns/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B
http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem

