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PROČ REFERENDUM V ZLÍNE?
Ovládající osobou VaK Zlín je totiž 
statutární město Zlín. Jeho politici 
dlouhodobě kolaborují s Veolií a 
pracují v její prospěch.

V letech 2002 až 2004 to byli politici 
ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Mj.Tomáš 
Úlehla (ODS), primátor města, jeho 
náměstek Martin Janečka (ČSSD 
- pan desetiprocentní) a další 
náměstek Milan Soldán (KDU-ČSL).

Tyto strany a tyto osoby stály 
nejdříve za prodejem akcií a následně 
za zavedením provozního modelu 
s Veolií. Tito prodali část podniku 
VaK Zlín za nápadně nevýhodných 
podmínek a nechali podepsat 
velice nevýhodnou smlouvu o 
nájmu a provozu vodohospodářské 
infrastruktury VaK Zlín Veolii.

Od roku 2010 je u moci STAN a jeho 
koaliční partneři. 

V roce 2012 (za vlády STAN a 

primátora Adámka) došlo k tzv. 
narovnání, což je v podstatě podpis 
nové provozní smlouvy, stejně 
nevýhodné, tak, aby ji nebylo možné 
u soudů zrušit. 

V roce 2015 pan Adámek (STAN) 
a jeho nyní koaliční partner Patrik 
Kamas (ANO) dosadili do čela 
VaK Zlín pana Březíka, který široké 
veřejnosti lže o skutečném stavu 
VaK Zlín. 

Jeho lži a jeho manipulace padají 
na hlavu výše jmenovaných pana 
Adámka a pana Kamase. Pro koho 
tedy pracuje koalice na Zlínské 
radnici?

Pan Adámek v roce 2017 vypouští 
pstruhy do řeky Dřevnice s ředitelem 
Veolie místo toho, aby ukončil 
nevýhodnou smlouvu s Veolií.

Pokud námi zvolení politici pracují 
ve prospěch Veolie a ke škodě 
nás, voličů, je třeba se vyslovit 
v referendu pro ukončení smluv 
s Veolií a vrácení hospodaření s 
vodou do rukou měst a obcí Zlínska. 

Nechceme, aby nadnárodní koncern 
VEOLIA (Moravská vodárenská a.s.) 
na nás dál nehorázně vydělával!

Když nechtějí smlouvy zrušit 
politici, můžeme je k tomu donutit 
našim hlasováním v místním 
referendu.

1. Je třeba dojít ke strategickému 
rozhodnutí a schválení nové 
koncepce dlouhodobého rozvoje VaK 
Zlín a k tomu je potřeba, abychom 
se jako občané vyslovili proti 
provoznímu modelu s Veolií. To je 
smyslem první otázky v referendu a 
správná odpověď na ni je ANO.

2. Je třeba vyměnit stávající vedení 
VaK Zlín, jelikož toto vedení je 
prodlouženou rukou zlínských 
politiků a politických stran a pracuje 
pro zachování současného stavu s 
Veolii. Toto vedení je brzdou možné 
změny. Proto i na druhou otázku v 
referendu je potřebné říci ANO.

3. Samo město Zlín má obrovský 
vodohospodářský majetek, který 
nevýhodně pronajímá Veolii. Aby 
tomu tak nebylo, je potřeba, aby 
se provedly změny ve VaK Zlín, 
a vodohospodářský majetek 
statutárního města Zlína bude 
provozovat VaK Zlín místo Veolie. 
I na třetí otázku je třeba odpovědět 
ANO.

K tomu, aby se referendum ve Zlíně v 
otázce ukončení provozního modelu 
s Veolií mohlo uskutečnit, je potřeba 
sesbírat přes 7.000 podpisů občanů 
města Zlína.

Chtěli bychom Vás tímto požádat 
o podporu při práci na vyhlášení 
referenda. Prosíme o Vaše 
podpisy na petiční listiny. Vy sami 
rozhodnete o tom, jestli referendum 
ve Zlíně o Veolii bude, či nikoliv. 

J. A. Baťa řekl: „Experti najdou tisíce 
důvodů, proč to nejde. Pak jdi a 
udělej to!“ 

A v tomto duchu můžeme změnit 
to, co námi zvolení politici udělat 
nechtějí nebo říkají, že to nelze. 

Pojďme to udělat společně sami!                                      

Pavel Sekula, 

Předseda Spolku Aliance Voda Zlínsku
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NEJČASTĚJŠÍ LŽI A MANIPULACE KOLABORANTŮ A 
LOBBY VEOLIE (VEOLIE = Moravská vodárenská a. s.)

Příloha č. 2  – GRAF - Vývoj zisků VEOLIE na Zlínsku od roku 2004

Vývoj zisků Moravské vodárenské a.s. na Zlínsku od roku 2004

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem

Kč 25 938 000 31 357 000 30 734 000 34 076 000 56 590 000 76 376 000 83 107 000 87 605 000 89 501 000 91 724 000 72 673 000 58 734 000 35 380 000 36 197 159 809 992 159
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TABULKA srovnání ceny vody:  
 
V roce 2004:    
 
Slovácko  44,10 Kč
Kroměřížsko  41,21 Kč
Zlínsko   39,50 Kč
Vsetínsko  34,55 Kč

V roce 2017
Zlínsko   86,71 Kč
Vsetínsko  79,47 Kč
Slovácko  75,90 Kč
Kroměřížsko  74,91 Kč

TABULKA zisků VEOLIE:

NEJČASTĚJŠÍ LŽI A MANIPULACE 
KOLABORANTŮ A LOBBY VEOLIE 
(VEOLIE = Moravská vodárenská).

LEŽ 1. „Voda je ve Zlíně drahá proto, 
protože je ovlivněna ZEJMÉNA 
cenami zdrojů vody a řadou dalších 
faktorů v rámci tzv. solidárního 
vodného a stočného.“ 

Voda ve Zlíně je drahá především 
proto, že na Zlínsku výrobu a 
prodej vody provádí Veolie a ta si 
do ceny vody kalkuluje svůj vysoký 
zisk. Všude okolo, kde si provozují 
vodohospodářskou infrastrukturu 
sami, je voda levnější.

Od roku 2004 je celkový zisk Veolie 
na Zlínsku více než 800.000.000,- 
Kč. O tyto peníze dále navýšené o 
DPH jsme přišli úplně zbytečně díky 
politikům a politickým stranám ve 
Zlíně, tj. ODS, ČSSD, KDU-ČSL, STAN 
a ANO.

LEŽ 2. „Klíčové zdražení vody 
nastalo v roce 2010 a v roce 2012 
a to z toho důvodu, že tehdy VaK 
udělal obrovskou investici za 750 
mil. korun, která se samozřejmě 
musí rozpustit do ceny vody.“

Klíčové bylo zdražení vody v roce 
2009 a v roce 2010, kdy se ale do 
zvýšení ceny vody žádné investice 
nepromítly. Podstatně se ale 
zvýšil zisk Veolie z 10 % z úplných 
vlastních nákladů (ÚVN) až na 21,25 
% z ÚVN. 

Z 30 miliónů v roce 2007 až na 91 
miliónů v roce 2013. Za tuto dobu 
se zvýšil zisk Veolie 3x !!!

LEŽ 3. „1,4 miliardy korun 
bylo celkově investováno do 
infrastruktury a majetek VaK Zlín 
byl od roku 2004 obnoven z 1/3 
(33,34%).“

Ve skutečnosti bylo do obnovy 
stávajícího majetku investováno 
něco málo přes jednu miliardu korun. 
A protože přepočítaná hodnota 
majetku VaK Zlín je více než 13 
miliard korun, byla obnova majetku 
provedena pouze ve výši necelých 
10 %!

To zanedbání do budoucna přinese 
tlak na velké zvyšování ceny vody, 
která může stát 150 Kč i více!

Shrnutí:

Od vstupu Veolie do systému 
hospodaření s vodou na Zlínsku 
máme suverénně nejdražší vodu ze 
širokého okolí.

Nedostatek finančních prostředků 
ve VaK Zlín plynoucích z nájemného 
od Veolie vede k zanedbání obnovy 
majetku VaK Zlín, které přinese v 
budoucnu další tlak na podstatné 
zvýšení ceny vodného a stočného ve 
Zlíně.

Jediný, kdo na tomto systému 
vydělává, je zahraniční koncern 
Veolia.
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PODPISOVÁ LISTINA Č.:            K NÁVRHU 
NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA NA ÚZEMÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

Ve smyslu zákona č.22/2004 Sb. o místním referendu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, my, níže podepsaní občané podporujeme 
návrh na vyhlášení místního referenda na území 
statutárního města Zlína v níže uvedené věci.

Svým podpisem se připojujeme k návrhu na 
vyhlášení místního referenda o níže navržených 
otázkách:

1. „Má statutární město Zlín jako ovládající osoba 
Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. (dále jen „VaK 
Zlín“) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit 
jeho vedení prosazovat samostatné provozování 
vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto 
účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou 
vodárenskou a.s.?“ S možností odpovědi ANO / NE.

2. „Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné 
hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, 
zvolit nové  členy a uložit těmto členům realizovat 
výsledky referenda?“ S možností odpovědi  
ANO / NE.

3. „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při 
výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo 
ve stávajícím provozním modelu provozování 
vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato 
infrastruktura pronajímána společnosti Moravská 
vodárenská a.s.?” S možností odpovědi ANO/ NE. 
--------------------------------------------------------

POZN.: Všechny řádky nemusí být vyplněné. Každý 
arch, který předáte, byť jen s jedním vyplněným 
řádkem, nás přiblíží k získání potřebné podpory. 
Pokud by naopak řádky nestačily, je možné 
si další arch stáhnout a vytisknout ze stránek  
www.aliancevodazlinsku.cz.

Zmocněnec přípravného výboru: Pavel Sekula, 
Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, tel. 603 899 170.

Další členové přípravného výboru: Ivana Bogarová, 
Mokrá II/290, 760 01 Zlín, Mgr. Jindřich Žaludek, 
Sokolská 3921, 760 01 Zlín, Ing. Radek Strouhal, 
Družstevní 4237, 760 05 Zlín.

Povinné upozornění pro podporovatele: Ten, kdo 
podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního 
referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač 
není oprávněnou osobou podle zákona o místním 
referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede 
nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který 
mu může být uložena pokuta do výše 3.000 Kč.

Vyplněné archy je možné doručit do schránky 
kteréhokoliv výše uvedeného člena přípravného 
výboru.
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