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“Lidé, kteří volí zkorumpované politiky, 
podvodníky, zloděje a lháře nejsou oběti.. 
Nýbrž spolupachatelé.”

G. Orwell
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Co tak použít selský rozum.

Oznámení.
Čtyři zlínské občany zažalovala Moravská vodárenská 
z koncernu Veolia (dále jen Veolia) za poškozování 
dobrého jména. 

Václava Tomáška, Jiřího Procházku, Lubomíra Nečase 
a Pavla Sekulu, zakladatele Aliance Voda Zlínsku, žaluje 
Veolia především proto, že tito čtyři občané města 
dlouhodobě bojují za samostatné provozování VaK 
Zlín bez Veolie a poukazují na korupci, tunelování a na 
nevýhodnost provozního modelu s Veolií ve VaK Zlín, 
díky kterému si nadnárodní korporace Veolia vydělala 
jen na Zlínsku již více než 800.000.000,- korun a firmy 
a občany Zlínska stál tento podvod zlínských politiků 
1.000.000.000,- korun.

Je to útok velké nadnárodní korporace na základní 
atributy naší demokracie – svobodu slova, svobodu 
vyjadřování. Není to poprvé, co takto VEOLIE činí. 
Výhrůžkám a zastrašování jsou vystaveni další občané 

Zlína, kteří dlouhodobě bojují za vrácení hospodaření s 
vodou do rukou měst a obcí Zlínska.

Děkujeme všem občanům Zlína za jimi projevenou 
podporu a slibujeme, že přes zastrašování ze strany 
Veolie Vás všechny i nadále budeme pravdivě a věrně 
informovat o všech nepravostech jak ze strany Veolie, 
tak ze strany kolaborujících politiků města Zlína.

Našim jediným cílem je, abychom se 
nemuseli jenom stydět za to, co udělali 
naši předchůdci, a za to, že jsme to naší 
nečinností dovolili, a také to, aby na 
majetku měst a obcí, vodohospodářské 
infrastruktuře, kterou zbudovaly 
předcházející generace, nevydělávaly 
zahraniční koncerny na náš úkor a úkor 
našich dětí.

V posledních týdnech a měsících se množí jak houby 
po dešti právní analýzy situace ve Vodovodech a 
kanalizacích. Právníci se předhánějí v krkolomnějších 
formulacích a obyčejný člověk jako já se nestačí divit. Při 
čtení všech článků a stanovisek mě kromě toho jestli se 
svět nezbláznil, napadá mnoho otázek.

Proč se před třinácti lety, kdy jsme jako dva zastupitelé 
za Nezávislé (Václav Tomášek, Jana Bubeníková), spolu 
s komunisty (František Rábek, Roman Kříž a Ludmila 
Vývodová) hlasovali proti tomuto rozhodnutí, nedělaly 
právní rozbory, když jsme je kategoricky požadovali?  
Tehdy pan Martin Janečka (ČSSD), pan Tomáš Úlehla 
(ODS)a pan Milan Soldán (KDU-ČSL) přesvědčili své 
strany o výhodnosti tohoto modelu bez jakéhokoli 
právního rozboru a přitom my jsme na zastupitelstvu 
předložili doklad, který prokazoval, že pronájmem ztratí 
VaK Zlín možnost využití evropských dotací. K čemu jsou 
právní rozbory, když vlastně jen ospravedlňují politická 
rozhodnutí.

Zastupitelé města Zlína se zcela vědomě a záměrně 
zřekli dotací na obnovu vodovodní infrastruktury 
regionu. Do dnešního dne nikdo z představitelů města 

nevysvětlil, proč se tak obrovské částky město zřeklo, a 
proč na této chybě dále trvá. 
Dnes je situace jiná. Máme v ruce pravomocná 
rozhodnutí Vrchního soudu, že tehdejší postup byl 
v rozporu se zákonem. Už se všichni shodneme, že 
tehdejší rozhodnutí zastupitelstva bylo chybné. 

Bylo však potřeba na toto pochopení skutečně třináct let 
soudů a tahanic? Nestačilo použít rozum? 

Pochybuje snad někdo z nás o tom, že voda je základní 
životní potřeba?

Pronajme rozumný člověk svou studnu na svém dvoře 
cizímu?

Skutečně jsme tak hloupí, že si vlastní vodu neumíme 
prodávat sami?
Přiznáváme, že jsme tak neschopní, že nedokážeme 
koncepčně myslet pár let dopředu?

Ing. Václav Tomášek
Zakládající člen Aliance Voda Zlínsku
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Podvody nebo pouze lži pana premiéra Babiše 
a celého ANO? část 1.

Podvody nebo pouze lži pana premiéra Babiše 
a celého ANO? část 2.

Údajný agent STB a trestně stíhaný premiér Andrej Babiš 
dne 10. 1. 2018 při žádosti v Parlamentu ČR o důvěru 
jeho vládě mimo jiné prohlásil doslova toto:

„Budeme důsledně bránit zájmy našich občanů 
proti velkým nadnárodním korporacím.“

V téže době druhý muž ANO a také trestně stíhaný 
Jaroslav Faltýnek jako člen představenstva VaK 
Prostějov podává odvolání proti rozhodnutí Krajského 
soudu v Brně, které by umožňovalo vrátit hospodaření 
s vodou na Prostějovsku do rukou měst a obcí od 
společnosti Moravská vodárenská a. s. (patřící do 
souboru Veolie- nadnárodní korporace, dále jen Veolia).

Ne dost na tom, že to byl právě pan Jaroslav Faltýnek, 
který je jako představitel řídícího orgánu VaK Prostějov 
v roce 2006 přímo odpovědný za smlouvy s Veolií a 
tedy za zavedení provozního modelu, který umožňuje 
inkasovat této nadnárodní korporaci Veolia solidní zisky 
na úkor občanů, spotřebitelů vodného a stočného na 
Prostějovsku, a kteří takto platí zbytečně drahou vodu. 

Podle soudkyně byly v roce 2006 valné hromadě VaK 
Prostějov v době rozhodování o přijetí provozního modelu 

s Veolií předloženy neúplné informace a pokud by měla 
valná hromada informace správné, rozhodnutí by nebylo 
přijato, protože bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde 
k poškození společnosti.

Ještě více tragicky vyzní celá záležitost v kontextu 
předvolebních slibů ANO z parlamentních voleb 2017.

„Chceme napravit obrovskou chybu, ke které došlo v 90. 
letech rozprodejem vodohospodářské infrastruktury a 
naprostým roztříštěním jejího vlastnictví. Podpoříme 
postupný návrat vodohospodářského majetku do rukou 
měst a obcí.“

Zdá se, že minimálně v Prostějově, ale také například ve 
Zlíně (VaK Zlín je stejně tak v područí Veolie a podobně 
tunelován jako VaK Prostějov) se návrat nejenže odkládá, 
ale navíc je hnutím ANO podporován byznys nadnárodní 
korporace Veolia.

Jak do těchto slibů zapadají konkrétní činy nejvyšších 
představitelů ANO a státu?

Pavel Sekula
Aliance Voda Zlínsku

Údajný agent STB a trestně stíhaný 
premiér Andrej Babiš dne 10. 1. 2018 
při žádosti v Parlamentu ČR o důvěru 
jeho vládě mimo jiné prohlásil ještě 
toto:

„My určitě chceme samozřejmě 
připravovat nové zákony o dani z 
příjmů, chceme se samozřejmě 
také podívat na regulaci věcí, které 
vlastně naši občané kupují. Cena 
vody. Není možné, aby u nás 
byla voda dražší než v Izraeli. My 
chceme samozřejmě lépe spravovat 
majetek státu.“

Instituce Sdružení vodovodů a 
kanalizací ČR, z.s. (dále jen SOVAK) 
dlouhodobě lživě tvrdí, že za vysokou 
cenou vody stojí stát a zdanění. 
SOVAK je ovšem organizace 
ovládaná Veolií (nadnárodní 
korporace, proti které se pan Andrej 
Babiš zavázal bránit občany ČR) 
nebo osobami se zahraničními 
koncerny propojenými.

Za vysokými cenami vody však 
právě že stojí působení zahraničních 
koncernů, Veolii nevyjímaje, na 
českém trhu s vodou. Miliardy 
zisků odtékají do zahraničí, zatímco 
vše platí občané ze svých kapes 
a tunelované vodohospodářské 
organizace nemají dostatek 
prostředků na obnovu své vlastní 
vodohospodářské infrastruktury.

A tak i když nám ANO slibuje před 
volbami do parlamentu v roce 2017:
„Chceme napravit obrovskou 

chybu, ke které došlo v 90. letech 
rozprodejem vodohospodářské 
infrastruktury a naprostým 
roztříštěním jejího vlastnictví. 
Podpoříme postupný návrat 
vodohospodářského majetku do 
rukou měst a obcí.“, dělá pravý opak.

Vláda pana Andreje Babiše slibuje, 
že sníží sazbu DPH u vodného a 
stočného z15% na 10%.

Na rozdíl od slibů se tedy nic nevrací, 
zisky nadnárodních koncernů i jejich 
působení (VaK Prostějov, VaK Zlín) 
jsou podporovány a na úbytě budou 
stát, kraje a města  a obce.

Ty totiž dostanou méně peněz z 
výnosu daně z přidané hodnoty. Podle 
výpočtu Ministerstva financí to bude 
méně o 1.200.000.000,- Kč, ale podle 
střízlivých neoficiálních výpočtů tak 
budou územně samosprávné celky 
ochuzeny spolu se státem o více než 
dvě miliardy korun.

Suma sumárum se vlk nažere a 
koza… bude okousaná, ale přežije. 

Připadá Vám, že tuto zemi ovládají 
nadnárodní koncerny? Vypadá to, že 
bezesporu ano. ANO!

Nadnárodní koncerny, protože 
vidí, že se lidé bouří proti jejich 
působení jako monopolů v daném 
území, mající navíc podstatnou vinu 
za drahou vodu, prosadí pomocí 
SOVAKU a jeho lží nižší sazbu DPH 
u vodného a stočného, což jistě 

povede ke kosmetickému snížení 
ceny vody, ale doplatí na to opět 
občané, protože bude méně peněz 
na sociální služby státu, na investice 
krajů nebo provoz měst a obcí.

Není to zářný případ korupčního 
jednání, proti kterému tak pan 
Andrej Babiš horuje? 

O tom, že k tunelování 
vodohospodářských společností 
docházelo právě pomocí korupce, 
svědčí i slova hejtmana Zlínského 
kraje pana Jiřího Čunka o tom, jak 
se ho tyto nadnárodní korporace 
pokoušely podplatit v době, kdy byl 
odpovědnou osobou ve Vsetíně a 
protože se nedal podplatit, pomohl 
zabránit tunelování VaK Vsetín.

„Určitě ty vztahy nepodporujou 
vůbec ty darebáky, kteří tady ve 
Zlíně (pozn. ve Zlíně se prosadila 
nadnárodní korporace Veolia) 
pobrali ty peníze za to, samozřejmě 
černé peníze zcela jistě, protože kdo 
by takovou hloupost udělal zadarmo 
(pozn. myšleno zavést provozní 
model s Veolií)?“

Můžeme se tedy ptát spolu s panem 
hejtmanem Čunkem. Jaké peníze 
pobralo ANO za to, aby udělalo 
takovou hloupost, že sníží příjmy 
státu, krajů, měst a obcí, jen aby 
zisky nadnárodních korporací 
nebyly ohroženy?

Pavel Sekula
Aliance Voda Zlínsku
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VaK Prostějov = VaK Zlín
Stejný osud, podobný scénář. VaK 
Prostějov, stejně jako VaK Zlín, 
„získala“ Moravská vodárenská z 
koncernu Veolia (dále jen Veolia) po 
valné hromadě v roce 2006, která 
zavání korupcí, stejně jako ta ve Zlíně 
v roce 2004.

Lidé na Prostějovsku, stejně jako 
my tady na Zlínsku, platí v ceně 
vody vysoké zisky zahraničního 
nadnárodního koncernu a do 
budoucna nám hrozí další obrovské 
zdražování, protože se do obnovy 
vodohospodářské infrastruktury 
nedostatečně investuje.

Z čeho taky, když jak ve VaK 
Prostějov, tak ve VaK Zlín drží otěže 
Veolia a nájem, který je jediným 
zdrojem příjmů pro oba VaKy, je 
nedostatečný. Vyšší nájem by 
snižoval zisky Veolie.

V obou případech za to mohou 
komunální politici a zavedení 
provozního modelu s Veolií. Ve Zlíně 
u toho byli hlavně Janečka (ČSSD),
Úlehla (ODS) a Soldán (KDU-ČSL).

V Prostějově mimo jiné Jaroslav 
Faltýnek (bývalý člen ČSSD), dnes 
trestně stíhaný druhý muž ANO. Byl 
členem (a stále je) představenstva 
VaK Prostějov při „privatizaci zisků“ 
v roce 2006. U nás se to samé 
stalo v roce 2004. A následně pan 
Faltýnek, zřejmě za odměnu, usedl 

i do dozorčího orgánu samotné 
Moravské vodárenské (VEOLIA), tedy 
té firmy, která na provozním modelu 
nejen na Prostějovsku vydělala.

U nás si takto „polepšil“ bývalý ředitel 
VaK Zlín pan Martin Bernard. Po tom, 
co se protiprávně v roce 2004 zavedl 
ve Zlíně provozní model s VEOLIÍ, 
získal i on mnoho významných 
funkcí v několika dceřiných firmách 
VEOLIE i v ní samotné.
A stejně jako ve Zlíně se VaK 
Prostějov, v jehož představenstvu 
pan Faltýnek sedí, odvolává v roce 
2017 proti rozhodnutí Krajského 
soudu v Brně o neplatnosti valné 
hromady, kterou si Veolia „zotročila“ 
VaK Prostějov v roce 2006.

Podle rozhodnutí soudkyně KS v 
Brně „nebyly akcionářům poskytnuty 
na valné hromadě úplné informace 
a tyto neúplné informace měly vliv 
na rozhodnutí akcionářů o zavedení 
provozního modelu s Veolií.“ Dle jejího 
názoru se dá předpokládat, že pokud 
by valná hromada měla kompletní 
informace, nikdy by provozní model 
s Veolií nezavedla, protože bylo 
evidentní, že uzavřením smluv dojde 
k poškození společnosti, stejně, jako 
došlo k poškození společnosti VaK 
Zlín tady u nás.

Stejný tunel ve VaK Zlín a stejný 
ve VaK Prostějov. A podobné 
rozhodnutí krajského soudu. 

A stejně jako ve Zlíně se i VaK 
Prostějov proti rozhodnutí soudu, 
které by umožnilo se dostat ze 
spárů VEOLIE, odvolal!

Představenstvo s panem Faltýnkem, 
druhým mužem strany, druhým 
mužem tohoto státu, o jehož moci 
netřeba pochybovat, se odvolalo 
proti možnosti samostatného 
hospodaření s vodou, které by bylo 
ve prospěch občanů Prostějovska.

Pan Faltýnek je navíc členem 
dozorčí rady Moravské vodárenské 
(Veolia) i přes jeho prohlášení, že 
komunální politici by neměli sedět v 
představenstvech městských firem 
(což VaK Prostějov v podstatě je, 
stejně jako VaK Zlín). 

Větší střet zájmů si ani nedovedu 
představit.

„Budeme bránit zájmy našich 
občanů proti velkým nadnárodním 
korporacím“, to jsou slova Andreje 
Babiše při žádosti o důvěru jeho 
vládě.

Pan Faltýnek, muž č.2 v ANO, si tato 
slova vysvětlil evidentně jinak.

„Budeme hájit zájmy velkých 
zahraničních nadnárodních 
korporací proti našim občanům“. 

Tato slova asi nikdy nepronesl, ale 
činy hovoří za vše!

Pavel Sekula

Aliance Voda Zlínsku


