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“Na Zlínsku není drahá voda proto, že 
bychom nedokázali napojit chudé, ale 
protože nedokážeme napojit VEOLII”

Díky tunelu s vodou jsme přišli o více než 1 miliardu korun!

Jak dlouho se ještě necháme okrádat?

Slovo úvodem               str.2 Co vlastně VaK Zlín žaluje?  str.2-3 Co s tím uděláte, politici STAN a ANO?   str.3 

PODVOD SE SOUDY?

NECHUŤ, NEZNALOST, NEBO ÚMYSL?
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Vážení spoluobčané!

Žaloba u Okresního soudu v Olomouci
Žaloba u Okresního soudu v 
Olomouci

Společnost Vak Zlín slovy svého 
předsedy představenstva pana 
Svatopluka Březíka aktivně 
vstoupila do soudních sporů 
vedených o provozování její vlastní 
vodohospodářské infrastruktury. To 
stojí v Infokapce č. 33, kterou pan 
Březík podepsal.

Zajímavá je formulace jedné věty 
jeho sdělení, která zní:

„Společnost VaK Zlín podala žalobu 
u Okresního soudu v Olomouci proti 
Moravské vodárenské (Veolia) s 
cílem právně postavit najisto, zda je 
současný provozní vztah neplatný.“

Je to zajímavé i proto, že již dříve 
ve věci řízení Krajského úřadu v 
Olomouci o odnětí licence Veolii 
na provozování vodohospodářské 
infrastruktury na Zlínsku VaK Zlín 
potvrdil, že považuje smlouvu o 
provozování za platnou! 

Každý normální člověk, pokud by se 
chtěl domoci vrácení svého majetku 
a toho, aby mohl provozovat 
svoji vlastní vodohospodářskou 
infrastrukturu, by napsal:

„Společnost VaK Zlín podala žalobu 
u Okresního soudu v Olomouci 
proti Moravské vodárenské (Veolia) 

s cílem zneplatnění současné 
provozní smlouvy z důvodů 
nevýhodnosti této smlouvy pro 
VaK Zlín a porušení dobrých mravů 
při jejím uzavření v roce 2004, jak 
pravomocně potvrdil Nejvyšší soud 
v Olomouci v roce 2016 a následně 
při uzavření nové smlouvy v roce 
2012 a dále.“

Pojďme se tedy podívat, co VaK Zlín 
ve skutečnosti u OS v Olomouci 
žaluje:
 
Žalobní petit

S ohledem na shora uvedené 
skutečnosti Žalobkyně (VaK Zlín) 
navrhuje, aby nadepsaný soud vydal 
následující rozsudek:

I.  Určuje se, že existuje platný 
právní vztah mezi žalobkyní - 
společností Vodovody a kanalizace 
Zlín a. s. se sídlem Zlín, třída 
Tomáše Bati 383, PSČ /60 49, IČ 
4945S61, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 
1169, a žalovanou společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., se 
sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 
Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 61859S75, 
zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 1943, který 
je založen dohodou o narovnání 

o z n a č e n o u 
jako Dodatek 
č. 36 Smlouvy 
o nájmu a 
p r o v o z o v á n í 
v o d á r e n s k é 
infrastruktury, 
u z a v ř e n o u 
účastníky dne 
20. 11. 2012.

II. Určuje se 
existence práva 

žalobkyně - společnosti Vodovody a 
kanalizace Zlín a. s. se sídlem Zlín, 
třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49, 
IČ: 4945561, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 
1169, inkasovat nájemné na zakladě 
dohody o narovnání, označené 
jako Dodatek č. 16 Smlouvy o 
nájmu a provozování vodárenské 
infrastruktury, uzavřené účastníky 
dne 20. 11. 2012.

IIl. Určuje se, že žalobkyně - 
společnost Vodovody a kanalizace 
Zlín a. s. se sídlem Zlín, třída 
Tomáše Bati 383, PSČ 760 49, IČ: 
4945561, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 1169 není 
oprávněna provozovat vodárenskou 
infrastrukturu specifikovanou v 
přílohách l/A, l/B a l/C dohody o 
narovnání označené jako Dodatek Č. 
16 Smlouvy o nájmu a provozování -

Nepravdivé, lživé, manipulativní a zkreslené informace, 
jakožto uváděné polopravdy jsou s to především 
poškodit nás, občany města Zlína, občany Zlínska. 

Pan primátor Miroslav Adámek (STAN), náměstek 
primátora pan Patrik Kamas (ANO) a jimi nominovaný 
předseda představenstva VaK Zlín pan Svatopluk Březík 
se nás všemožně snaží přesvědčit o tom, že ve věci 
platnosti či neplatnosti provozních smluv mezi VaK 
Zlín a Veolií (Moravská Vodárenská) musíme počkat na 
rozhodnutí soudů a že město Zlín i VaK Zlín samotný 
jsou v této záležitosti aktivní.

Bohužel jsou věci opět trochu jinak, než je nám z různých 
médií (Magazín Zlín, web města Zlín, web VaK Zlín a 
Infokapky pana Březíka) sdělováno.

Aktivita VaK Zlín podáním žaloby u Okresního soudu je 
snahou podkopat jednání u Okresního soudu ve Zlíně, 
kde aktivně žalují na neplatnost smluv akcionáři, města 
Otrokovice a Fryšták. 

Jak jinak to nazvat, když VaK žaluje Veolii, ale tak, že se 
domáhá toho, aby smlouva o provozování byla platná, 
a toho, že VaK Zlín nesmí provozovat svoji vlastní 
vodohospodářskou infrastrukturu. VaK Zlín v podstatě 
žaluje ve prospěch Veolie!
Také informace o tom, že VaK Zlín se snaží získat zpět 

část podniku prostřednictvím arbitrážního řízení proti 
Veolii, není pravdivá. Naopak, je to VaK Zlín, který se 
nechal u této arbitráže zažalovat. A soud prohrál.

Přinášíme Vám informace, které dokazují, že politici 
města Zlína a VaK Zlín jednají ve shodě. 

Jejich snahou je především zachovat současný stav, 
jehož důsledkem je: 

- VaK Zlín nemá dostatek prostředků na obnovu a 
rozvoj.
- My všichni platíme nejdražší vodné a stočné ze všech
  okolních vodáren.
- Veolie v klidu a pohodě inkasuje nemravné zisky z  
  prodeje vody.

Je čas to změnit. A změny nelze dosáhnout bez toho, 
abychom nevyměnili ty politiky, kteří tuto situaci 
umožnili.

Ve Zlíně jsou to nyní především STAN a 
ANO. 
Pan Miroslav Adámek a pan Patrik Kamas.

Pavel Sekula
Spolek Aliance Voda Zlínsku
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Rozhodčí soud

vodárenské infrastruktury, uzavřené 
účastníky dne 20. 11. 2012.

IV. Žalovaná je povinna nahradit 
žalobkyni náklady řízení včetně 
příslušné daně z přidané hodnoty 
a náhrady nákladů právního 
zastoupení, a to do 3 dnu od právní 
moci tohoto rozsudku.Tolik z žaloby.

Ve skutečnosti se VaK Zlín domáhá 
toho, aby soud určil (rozhodl), že 
provozní smlouvy jsou platné a VaK 

Zlín nesmí provozovat svoji vlastní 
vodohospodářskou infrastrukturu!

VaK Zlín žaluje ve prospěch 
VEOLIE!!!

Jestli toto není podvod na nás, kteří 
to vodné a stočné platíme, tak co je 
to jiného?

Jak tedy asi probíhalo jednání u 
rozhodčího soudu, když je patrné 
z výše uvedených informací, že 

VaK Zlín nestojí o samostatné 
provozování své vlastní 
infrastruktury a jedná ve prospěch 
VEOLIE?

Ukazuje se, že informace o tom, 
že město Zlín a VaK Zlín aktivně 
požádaly Moravskou vodárenskou 
a. s. (dále jen „Veolia“) o vydání 
podniku, jsou mlžením skutečného 
stavu.

VaK Zlín byl pasívní a když tedy 
požádal Veolii o vydání podniku, měl 
po odmítnutí Veolie podnik vrátit 
aktivně podat žalobu u rozhodčího 
soudu. To však pan Březík a s ním 
celé představenstvo neudělali a 
nechali se naopak zažalovat.
 
Tuto žalobu u rozhodčího soudu 
podala Veolia a soud vyhrála. 
Nebylo to jistě těžké, když Veolia 
si za rozhodce vybrala špičkového 
odborníka v oblasti práva.

Je třeba se ptát na to, z jakého 
důvodu VaK Zlín a jeho předseda 
představenstva, pan Březík, který 
bere za svoji práci stotisícový 
plat, tajili, že vůbec rozhodčí soud 
probíhá? Vždyť pan Adámek (STAN) 
a pan Kamas (ANO) jej dosadili do 
VaK Zlín právě proto, aby se zlepšila 
informovanost akcionářů a široké 
odborné i laické veřejnosti! 

Jediné vysvětlení je, že se o tomto 
soudu nesměli dozvědět právě 
akcionáři a především jedni z 
největších, Otrokovice a Fryšták, 
aby jako strany, které aktivně žalují 
právě na neplatnost provozních 
smluv, nemohly rozhodčí soud 
sledovat a uplatňovat svá zákonná 
práva!

Je však s podivem, že vůbec rozhodčí 
soud o platnosti kupní smlouvy o 
prodeji části podniku z roku 2004 
jednal, když je tu evidentně překážka 
věci zahájené v podobě dlouhodobě 
jednajícího soudu v té samé věci u 
Okresního soudu ve Zlíně. A tento 
soud vydal usnesení, že je to on, kdo 
v této věci bude rozhodovat.

Naopak VaK Zlín, aby znemožnil 
rozhodnutí soudu ve Zlíně, který 

jedná o žalobách měst Otrokovice 
a Fryšták o neplatnosti smluv z let 
2004, podal k Okresnímu soudu 
v Olomouci určovací žalobu ve 
prospěch Veolie!

A co na to pan Adámek, který 
dosadil pana Březíka do čela 
představenstva VaK Zlín?

MAGAZÍN ZLÍN č.4/2018

„Verdikt rozhodčího soudu bereme 
jako fakt. Potvrdil, co dlouhodobě 
říkáme, tedy že smlouvy jsou platné, 
pokud soudy nerozhodnou jinak. 
Soudů se neúčastníme, ale snažíme 
se aktivně ovlivnit podmínky, za 
jakých se vodárenství na Zlínsku 
provozuje. Zejména ve smyslu tlaku 
na snížení ceny vody a navýšení 
investic, velmi důležitá je pro nás 
i kvalita dodávané vody. A daří 
se nám,” konstatoval Miroslav 
Adámek, primátor města Zlína, které 
je největším akcionářem společnosti 
VaK.

To myslí vážně? 

Daří se nám? Vždyť máme i přes 
kosmetickou změnu její ceny vodu 

v celém okolí suverénně nejdražší! 
A Vak Zlín nemá dostatek prostředků 
na prostou obnovu a rozvoj svého 
majetku! 

To je buď úplný mimoň nebo dobře 
ví, co a v čí prospěch dělá.

Místo toho, aby se město Zlín 
přidalo k žalobě měst Otrokovic 
a Fryštáku a aktivně se snažilo 
zajistit samostatné provozování bez 
zahraničního koncernu, kolaboruje 
s Veolií tak, aby zůstal zachován 
její penězovod z našich kapes 
prostřednictvím základní životní 
suroviny, jakou jistě voda je!

Jen za primátorování pana Adámka 
a vedení radnice stranou STAN a 
jeho koaličních partnerů (dnes hnutí 
ANO) jsme z našich kapes zaplatili 
za vodné a stočné více než 500 000 
000 korun navíc! 

Město je ovládající osobou VaK Zlín. 

Tak jak se budete bránit proti 
rozhodnutí v náš neprospěch, pane 
Adámku a pane Kamasi?
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Vážení spoluobčané!

Cíle Aliance Voda Zlínsku nejdou splnit bez Vašeho zájmu a bez Vaší podpory. Velmi si vážíme slov z 
Vašich e-mailů a komentářů, které nám dodávají energii a odvahu se postavit korupci a prospěchářství.
Jenom slova však nestačí. Abychom mohli pořádat konference o vodě, zadávat zpracování analýz a 
odborných studií, podávat trestní oznámení a žaloby na ty, kteří se ve věci vody dopouštějí zločinu na nás 
všech, a v neposlední řadě abychom mohli vydávat tento magazín, chtěli bychom Vám požádat o Vaši 
další podporu. 
Jakýkoliv Váš finanční dar na níže uvedený účet Spolku Aliance Voda Zlínsku může pomoci, abychom 
další miliardu navíc již platit nemuseli. 
Abychom neplatili vrtulníky, jachty a honosná sídla těm, kteří  nás o tyto peníze v minulosti připravili a do 
roku 2034 nás bez naší společné práce připraví o další.

DAROVACÍ SMLOUVA

Název (jméno a příjmení)  ______________________________________________________________

Adresa:    ______________________________________________________________

Nar.:     ______________________________________________________________

IČO:                                  _______________________________
(jako „dárce“)

a

Spolek Aliance Voda Zlínsku
Družstevní 4510
Zlín 760 05
IČO: 06328709
Číslo běžného účtu:
20 01 27 48 89 / 2010 
( FIO Banka )
Tel. 603 899 170
(jako „obdarovaný“)
   

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto následující darovací smlouvu:

Dárce  touto smlouvou daruje – bezplatně poskytuje a předává obdarovanému následující věci:
1) finanční hotovost převodem na BÚ ve výši                     ,- Kč, slovy :                                 korun českých
    
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem všech těchto věcí či finančních prostředků, které jsou 
předmětem této smlouvy, a dále, že tyto věci jsou bez zjevných vad, vyjma případně pouze běžného 
opotřebení odpovídajícího stáří těchto věcí a jejich používání.
Obdarovaný prohlašuje, že dar s díky přijímá, a to do svého výlučného vlastnictví.
Obě smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že výše uvedené věci, které jsou předmětem této smlouvy, 
byly předány obdarovanému při podpisu této smlouvy a tento je převzal.
Dar podle této smlouvy je určen k podpoře spolku a k dosažení jeho cílů, jak je uvedeno na webu spolu 
www. vodazlinsku.cz.
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních 
stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý účastník obdržel po 
jednom vyhotovení. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, 
nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

__________________________________                 __________________________
                 
             obdarovaný                                      dárce      
   

Ve Zlíně dne :


