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Naše značka        V Olomouci dne  
32/2013/BS         29. ledna 2013  

 

 

Urgence vyřízení podnětu z 20.11.2012  

Doplnění podnětu z 20.11.2012  
 

Vážení,  

 

dne 20.11.2012 Vám byl odeslán podnět k reakci na vynesení rozhodnutí Vrchního soudu v 

Olomouci ve věci  neplatnosti usnesení valných hromad společnosti Vak Zlín od roku 2002 do roku 

2008. Vzhledem k závažnosti dopadů těchto rozhodnutí na chod společnosti jste byli vyzváni k 

vykonání kontroly ve lhůtě do 21.12.2012.  

 

Nad rámec shora uvedeného podnětu si dovoluji zaslat dozorčí radě Zprávu auditora 

zpracovanou na popud akcionáře Statutární město Zlín.  
Podle Zprávy auditora z 28.10.2011 vyplývá, že „společnost Vodovody a kanalizace Zlín a.s.je  v 

podstatě formálním subjektem, který sice má svoje statutární orgány, avšak jedná za něj pouze jedna 

osoba. Rovněž veškerá a zejména ekonomická agenda, vedení účetnictví této společnosti za zajišťována 

rozhodujícím obchodním partnerem- společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na základě servisní 

smlouvy. … Strategická rozhodnutí z minulých let (odprodej části podniku a uzavření nájemní 

smlouvy) bohužel fatálním způsobem ovlivňují další existenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 

a.s., a to v negativním smyslu nastolení nejhorších podmínek v porovnání s obdobnými subjekty 

(ztráta nároku dotací z EU, fixace nájemného na účetní odpisy z historických cen, neomezení růstu 

cen vodného a stočného, atd). Z těchto důvodů lze jen velmi obtížně předvídat ekonomický vývoj a 

hospodaření Vak a.s. v budoucích letech, tzn, že nelze ani vyloučit možné zhoršení stávající situace v 

budoucnosti. Podle stupně negativního vývoje ekonomických a finančních ukazatelů to může za 

určitých okolností představovat i insolvenci společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. s 

rozhodujícím věřitelem, společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.“  
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Na str. 32 auditoři zhodnocují prognózu vývoje ve třech variantách:  

 

a) nedělat nic a tudíž snažit se řešit problémy s financováním zapojením hospodaření municipálního 

rozpočtu (prodej municipálního majetku, dotace z rozpočtu měst a obcí, státu) 

 

b) aktivně a rozhodně se zapojit do snahy dosáhnout změny nevýhodné situace vzniklé po podpisu 

nevýhodné nájemní smlouvy z 30.4.2004, tj. zejména aktivně podpořit snahy zneplatnit uzavřené 

smlouvy, prosadit zástupce odborníky do představenstva 
 

c) provést vyhodnocení výhodnosti nájemní smlouvy a prosadit změny či doplňky, a současně 

připravit se na neobnovení smlouvy či zrušení smlouvy před termínem jejího ukončení  

 

Protože auditoři doporučují největšímu akcionáři v podstatě přiklonit se na stranu společnosti Compas 

Capital Consult, s.r.o. a města Otrokovice, kteří na shora uvedené auditorem zjištěné nedostatky 

upozorňují již od roku 2002, opětovně žádám vzhledem k neudržitelnosti situace a v zájmu 

minimalizace dalších škod, které napáchaly předchozí vedení společnosti, aby dozorčí rada vyvodila 

patřičné závěry a neprodleně svolala valnou hromadu, které předloží v rámci své kontrolní činnosti 

výhled řešení situace a navrhne přeobsadit místa v představenstvu odborníky, kteří nebudou mít 

vazby na současného provozovatele. Důvodem je skutečnost, že členové představenstva vykonávající 

tuto funkci od roku 2002 nejsou dostatečně kompetentní spravovat Vak Zlín.   

 

Na této valné hromadě očekávám, že dozorčí rada vysloví jasnou strategii budoucího 

směřování Vak Zlín, včetně řešení vymáhání škod vzniklých na majetku společnosti Vak Zlín.  

Pokud dozorčí rada zůstane nadále nečinná, nechť její členové zváží, zda mají dostatek 

odborných předpokladů vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.  

Zveřejnění pozvánky na valnou hromadu očekávám v termínu do 28.2.2013. Zůstane-li 

dozorčí rada nadále nečinná, bude muset přistoupit CCC k tomu, že s jinými akcionáři 

přistoupí ke svolání mimořádné valné hromady.  
CCC si dovoluje upozornit, že pakliže členové dozorčí rady se cítí být pouze nominálními členy a 

své členství v dozorčí radě budou chápat jako plnění reprezentativní funkce, před řádným plněním 

povinností člena dozorčí rady, lze náhradu škody tímto způsobenou vymáhat i takových osobách.  

 

Nechť se dozorčí rada rovněž zabývá nedostatky zjištěnými ve Zprávě auditora na straně 28 

dole až str. 30, kdy Vak Zlín neinformuje ve výročních zprávách o věrném a poctivém obrazu 

hospodaření, konstrukce tvorby nájemného od provozovatele je nesmyslná, když nepostačuje 

ani na prostou reprodukci.   
 

 

Nad rámec výše uvedeného žádám, abyste svolanou valnou hromadu informovali:  

 

 Jak je řešeno stávající a budoucí financování technické zhodnocení majetku Vaku Zlín, které tvoří 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. podle smlouvy o nájmu a provozování?  

 a) Z čeho je technické zhodnocení financováno?  

 b) Jaké zdroje tvoří Vak Zlín k budoucímu zaplacení (odkoupení) technického zhodnocení?  

 c) Jak je konstruována kupní cena, za jakou bude Vak Zlín odkupovat technické zhodnocení od MV?  

 Jaké zdroje tvoří Vak Zlín a z jakých prostředků tyto zdroje vznikají, na zaplacení technického 

zhodnocení po skončení provozní smlouvy s MV?  

 Předložte položkovou kalkulaci vodného a stočného v jednotlivých letech od roku 2000 do roku 

2013 a přehled fakturovaného a přehled obdrženého nájemného v jednotlivých letech, detailně 

rozpisem jednotlivých položek podle čl.4.1.písm.a) až d) uzavřené smlouvy, od roku 2004 do roku 

2012, a prvního čtvrtletí roku 2013  

 Uveďte jakým způsobem zveřejňuje Vak Zlín výsledky kalkulace vodného a stočného od roku 2004 

do roku 2013 ve  smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 Sb.  



 Uveďte jaké kroky činí dozorčí rada a představenstvo k zajištění úhrady škod souvisejícími 

s konáním neplatných valných hromad, s protiprávním čerpáním tantiémů a odměn osob 

neoprávněně působících vědomě protiprávně v orgánech Vaku Zlín (zejména lidé navoleni skupinou 

Veolia) a v postavení osob v jednajících rozporu se zákazem konkurence.  

 Jak bude Vak Zlín financovat reprodukci svého majetku, když výše nájmu je odvozena od 

historického ocenění majetku?   

 Jaký objem investic do infrastrukturního majetku plánuje investovat Vak Zlín v následujících 5 

letech a z jakých zdrojů tyto investice bude financovat? 

 Jak dlouho zastupoval Vak Zlín ve sporech s akcionáři Vaku Zlín, advokát Jan Toman a jaký objem 

financí tato kancelář vyfakturovala Vaku Zlín? 

 Proveďte hodnocení pravdivosti Zprávy představenstva o prodeji části podniku Zlínské vodárenské, 

která byla předložena na valné hromadě Vaku Zlín dne 30.4.2004, konkrétně naplňování přímých a 

nepřímých ekonomických důsledků a sdělte akcionářům výsledky tohoto hodnocení.    

 Sdělte, kdy, jaký a v jaké hodnotě nabyl Vak Zlín provozní majetek v období od 1.1.2004 do 

1.7.2004.  

 

 

    

 

 

 

 

S pozdravem    

 

 

Mgr. Bohdana Šocová  

advokátka  

za Compas Capital Consult s.r.o  

 

 

Příloha:  Citovaná Zpráva auditora 
 

 


