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Naše značka V Olomouci dne 
359/2012/BS 20. listopadu 2012 

Podnět členům dozorčí rady společnosti k výkonu kontrolní činnosti 

Dne 13.11.2012 mě bylo doručeno usnesení VS v Olomouci č.j. 5 Cmo 109/2012-1236 z 21.9.2012 ve věci 
neplatnosti  usnesení  valné  hromady  konané  dne  28.8.2002.  Rozhodnutí  je  pravomocné  doručením. 
Výsledkem sporu po více jak 10 letech je zjištění, že : 

 Dne 26.4.2002 došlo ke změně ovládající osoby Vak Zlín
 Jižní vodárenská a.s. disponovala více jak 40% podílem hlasů na Vak Zlín 
 Cílem ovládnutí bylo prosazení provozního modelu 

S ohledem na skutečnost, že je pravomocně vyslovena neplatnost usnesení valné hromady, a to: 
 schválení roční účetní závěrku za rok 2001, schválení návrhu na rozdělení zisku,
 odvolání a jmenování členů představenstva
 odvolání a volba dozorčí rady 

Ze  stejných  důvodů  bude  vyslovena  neplatnost  usnesení  následujících  valných  hromad,  a  to  konkrétně 
konaných dne 3.12.2002, 4.11.2003, 11.12.2003, 8.5.2005, 2.6.2008 a velmi pravděpodobně i valné hromady 
konané dne 30.4.2004, která schválila stávající provozní model se společností Moravská vodárenská, a.s. 

Jako akcionář společnosti Vak Zlín, abyste zahájili kontrolní činnost směrem okruhům těchto otázek: 

a) přezkoumat výkon působnosti členů představenstva v období od 26.4.2002  doposud, vyvodit závěry ze 
skutečnosti,  že od valné hromady 28.8.2002 do valné hromady 2.6.2008 nebyl  platně zvolen žádný člen  
představenstva ani dozorčí rady 

b) vyvodit důsledky z neplatnosti právních úkonů společnosti, ke kterým je nutný předchozí souhlas valné 
hromady (tj. zejména neplatný provozní model)

c) vyvodit  důsledky  z  neplatných  právních  úkonů  společnosti,  za  kterou  jednali  neplatně  zvolení  
členové představenstva, navíc nezapsaní v obchodních rejstříku
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d)  vyvodit  důsledky  z  toho,  že  dozorčí  rada  společnosti  od  28.8.2002  doposud  neinformovala  valnou 
hromadu o výsledcích své kontrolní působnosti, konkrétně o tom že: 

-  za situace, kdy již více jak 10 let probíhají spory o neplatnost usnesení valných  hromad  nezadala  
právní a ekonomický audit sporných otázek nezávislý na představenstvu
-  tolerovala,  že  společnosti  až  do  roku  2007  poskytovala  právní  služby  advokátní  kancelář  a 
advokáti, kteří hájili zájmy společnosti Jižní vodárenská a.s. a Zlínská vodárenská a.s., nikoliv Vak 
Zlín, a tito advokáti zastupovali společnost Vak Zlín i ve sporech. Doposud není jisté kdo hradil  
náklady na právní služby až do roku 2007, zejména zastupování v soudních sporech o neplatnost  
usnesení valných hromad.   
-  nepodala  valné hromadě  zprávu zda vymáhala  škodu v podobě zaplacených nákladů řízení  za 
neúspěch ve sporech 50Cm 77/2003,  50 Cm 43/2006 a 50 Cm 26/2006,  a  to když  Ing.  Soldán 
svévolně odmítl nerespektovat pravomocný výsledek v prvním ze sporů o vydání příloh z valných 
hromad  a  tím zavinil  podání  zbývajících  dvou žalob  a  s  tím spojené  placení  nákladů řízení  za 
neúspěch Vak Zlín ve sporech

e) vymáhat důsledně  náhradu škody po neplatně zvolených členech představenstva, a to zejména proto, že  
členové  představenstva od 26.4.2002 věděli, že společnost byla ovládnuta Jižní vodárenskou a.s. a přesto 
tuto skutečnost neuvedli ve zprávě o vztazích za rok 2002, 

f)  vymáhat  důsledně  náhradu škody ve  smyslu  ust.  §  66a  odst.  8,   14  a  15  ObchZ po osobách,  které 
uplatňovaly svůj vliv na společnost a v důsledku čehož vznikla společnosti škoda a újma (tj. po osobách  
jednajících ve shodě, jak uzavřel soud v usnesení 5 Cmo 109/2012) 
Kromě škody a újmy, která vznikla přímo v souvislosti s uzavřenými provozními smlouvami s Moravská 
vodárenská (provozní model), a s přípravou těchto smluv, by další škoda a újma mohla vzejít z auditu, který  
nechť členové dozorčí rady zadají zpracovat.  

g) V této souvislosti  nechť dozorčí rada přezkoumá působnost výkonu členů současného představenstva, 
které v roce 2011 poskytlo majoritnímu akcionáři SMZ účetní a další podklady pro vypracování analýzy 
současného stavu Vak Zlín, aniž by si takovou analýzu zpětně vyžádali a seznámili s ní valnou hromadu  a  
navrhli  potřená  opaření  k  nápravě.  V  postupu  členů  představenstva  je  vidět  evidentní  protiprávní 
rozdělování akcionářů na dvě zcela rozdílné skupiny. Ti co informace dostanou a mají a ti co na ně  
nárok nemají, což je v tomto případě evidentní  zvýhodňování majoritního akcionáře a poskytování 
obchodních (insider) informací.

h) Vyvodit odpovědnost konkrétních osob z představenstva Vaku Zlín a požadovat po nich náhradu škod za 
dlouholeté vědomé nerespektování stanov společnosti Vak Zlín, umožňující protiprávní ovládnutí Vaku Zlín 
subjektům stojícím mimo akcionáře Vaku Zlín, pracující pro nadnárodní společnost Veolia voda. A to vše 
přesto,  že  osoby v představenstvu Vaku Zlín byly  o této skutečnosti  námi  i  jinými  subjekty opakovaně 
informovány a někteří dokonce sami aktivně celý proces ovládnutí Vaku Zlín spoluorganizovali.

ch)  Upozorňujeme  dozorčí  radu  na  fakt,  že  představenstvo  Vaku  Zlín  dlouhodobě  schvaluje  Moravské 
vodárenské  ziskové  marže,  kalkulované  do  ceny  vodného  a  stočného  spotřebitelům,  které  umožňují 
Moravské vodárenské dosahovat na provozování majetku Vaku Zlín zisky v řádech desítek miliónů korun 
ročně,  zatímco  samotný  Vak  Zlín  nemá  dostatek  zdrojů  na  prostou  reprodukci  svého  majetku,  jeho 
hospodaření končí se zisky v řádech jednotek miliónů korun nebo dokonce ztrátou. Není dodržován závazek 
růstu cen vodného a stočného o inflaci, není dodržován žádný slib o kofinancování projektů financovaných 
z dotací a prakticky celá Zpráva představenstva o prodeji části podniku je nepravdivá co se týká přímých a 
nepřímých ekonomických přínosů provozního modelu. Upozorňujeme proto opět dozorčí radu na protiprávní 
cílené  „tunelování“ Vaku Zlín, které se opakuje každý rok a žádáme, aby dozorčí rada začala činit kroky 
k zastavení protiprávního stavu a k jeho nápravě. Jsme přesvědčení, že ve stav nastavený ve Vaku Zlín je 
dlouhá léta protiprávním  jak z pohledu obchodního, tak z pohledu trestního práva. Vyzýváme Vás, aby jste 
začali jednat v zájmu Vaku Zlín a zabránili pokračování jeho „tunelování“.
      
Pro úplnost dodávám, že výše škody a újmy, která každoročně společnosti Vak Zlín od zavedení provozního  
modelu  vzniká,  dosahuje  řádově 30 mil  Kč ročně,  přičemž přesný výpočet  je  zřejmý srovnání  Úplných 
vlastních nákladů kalkulovaných Moravskou vodárenskou do výše vodného a stočného a ziskové marže  
vzhledem k příjmům plynoucím Vaku Zlín v podobě nájemného. 



S ohledem na výše uvedené Vás vyzývám, abyste řádně vykonali kontrolu shora uvedeného a  ve lhůtě do 
21.12.2013  vyhodnotili kontrolní činnost a svolali valnou hromadu společnosti Vak Zlín, kde s výsledky 
kontrolní činnosti seznámíte akcionáře  a navrhnete opatření k nápravě včetně toho, že se vyslovíte k otázce 
setrvání stávajících členů představenstva ve funkci. 

S pozdravem   

Mgr. Bohdana Šocová 
advokátka 
za Compas Capital Consult s.r.o 

Příloha: 
 plná moc (kopie)
 usnesení VS v Olomouci
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