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Věc: Yýzva k okamžitómu upuštěníod jednání zasahujícímu do dobré pověsti
společnosti Vodovody a kanalizace Z|ín, a.s.

obracím se na Vás v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Z|in, a.s., IČo 4945456I,
se sídlem tř. Tomáše Bati 383' 760 49 Z|in, a to s ohledem na Vaše vystoupení v pořadu
Českételevize
se plus..' konkrétně v reportáži s názvem ,,Megapodvod S vodou..'
''Nedej
vysílaném dne 22. 3. 2015 v 10.54 hodin na programu ČT2' kde jste ve vztahu k poměrum
mého klienta a jeho ekonomické situaci mimo jiné uvedla následující skutečnosti:

-

VaK schvaloval pro Veolii za

stejné období zisk ve výši 93 milionů korun. A když to
vezmete za tu dobu, kdy tato smlouva funguje, tak to, co schválil VaK pro Veolii, je v
součtu 625 milionů korun.

Co

se týká investičních peněz, funguje to tak,

ŽeYak, aby mohl investovat, aby mohl

obnovovat infrastrukturu, tak na tyhle věci si musí půjčovat,ptotože vlastní zdroje na
to nemá. Došlo k tomu, že peníze, které by měly zůstávat ve Vaku Z|in, jsou vyváděny
ven mimo republiku a Vak de facto se stává zaďIuženou společností.

-

Soud uŽ opakovaně rozhodl, Že smlouva s Veolií je absolutně neplatná' jakoby nikdy
nevznikla.

odhlédneme-li od skutečnosti, Že nerozlišujete mezi společnostíMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s.' která je smluvním partnerem mého klienta a společnostíVEoLIA
VODA S.A., která je akcionářem společnosti MoRAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., pak Vaše
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citované vyjádření obsahuje ve vztahu k mému klientovi informace, které jsou zjevně
nepravdivé nebo minimálně hrubě zkreslené.

Můj klient neschvaluje zisk společnosti MoRAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (Veolie) a není
k Žádnému takovému jednání oprávněn. Naopak v roce 20|4 pŤeďstavenstvo společnosti
Vodovody a kana|izace ZIín, a.S. nepřijalo žádný znávrhů společnosti MORAVSKÁ

VODÁRENSKÁ, a.s. ke změně cen vodného a stočného,což umožnilo navýšení cen vodného
a stočnéhopouze o 0,5Yo podle inflace z měsíce srpna 2014, kdy taková změna vodného
a stočnéhopÍichází dle příslušných ustanovení smlouvy o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury v úvahu nedohodnou-li se obě společnosti na těchto poloŽkách.

Můj klient je dlouhodobě

ťrnančně zdravou obchodní společnosti, disponující dostatkem
finančníchprostředků, o čemŽ svědčíi skutečnost, Že nemá žádnézávazky po lhůtě splatnosti.
Týo skutečnosti jsou patrné zvýročníchzpráv a účetníchzávěrek, které jsou pravidelně

zveřejňovány ve sbírce listin obchodního rejstříku, jsou zde veřejně přístupné.Tvrzeni
o nedostatku finančníchprostředkůčizad|uženosti mého klienta jsou proto nepravdivé.

Soudní Íízenio neplatnosti smlouvy uzavŤené mezi mým klientem a společností
MORAVSKÁ vopÁnENSKÁ, a.s. je rozhodnutím soudu přerušeno' a to do skončeníjiného
soudního Í1zení.jehoŽ předmětem je rozhodování o případné neplatnosti valné hromady mého
klienta konané \-roce 2004, jeŽ není dosud pravomocně skončeno. VaŠenrzeru o existenci
několika soudních rozhodnutí, ježby konstatovaly neplatnost předmětné smlouvy, je zjevně
Iživé.

Můj klient respektuje vaše právo svobodně se vyjadřovat a veřejně šířit své názory. Musíte si
však uvědomit, že toto právo je ohraničeno právy třetích osob, do kterých nejste oprávněna
zasahovat, a měla byste je respektovat. Nerespektujete-li objektivně existující skutečnosti a
šíříte-lio poměrech mého klienta zjevně nepravdivé či zkreslené informace narušujícíjeho
pÍiznivévnímání ze strany třetích osob' pak se dopouštíte protiprávního jednání spočívajícím
v neoprávněném zásahu do jeho dobré pověsti. Mému klientovi pak nezbývá, než se proti
takovému jednání bránit.

Toto Vaše protiprávní jednání, které poškodilo dobrou pověst mého klienta jak v očích
veřejnosti, tak i obchodních partnerů, je pro mého klienta neakceptovatelné. Z tohoto důvodu
Vás tímto vyzývá, abyste s okamžitou platností upustila od dalšíhorozšiřování
nepravdivých údajůa informací tykajícíchse společnosti Vodovody a kanalizace Z|ín,
a.s., jejích smluvních vztahů, vnitřních poměrů a ekonomické situace, a toto protiprávní
jednání do budoucna jlž neopakovala.
V případě, že se můj klient bude domáhat ochrany svých práv soudní cestou, je dle $ 135
odst. 2, 3 občanského zákoníku oprávněn poŽadovat, aby bylo od neoprávněného zásahu do
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jeho pověsti upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. V případě vzniku majetkové
škody dle $ 2894 a násl. občanskéhozákoníku se pak můŽe domáhat její náhrady.
Dále můj klient s ohledem na charakter a závaŽnost Vámi čířenýchnepravdivých skutečností
a jejich dopad na jeho vnímáníze sttany třetích osob zvážírovněž možnost podání trestního
oznámení pro podezřeri ze spáchání trestného činu poškození cizích ptáva dle $ 181 trestního
zákona.

Pevně věřím' že si závažnost svého protiprávního jednání plně uvědomíte a od dalších
neoprávněnýchzásahŮ do práv mého klienta upustíte.
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