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Nenechme zlo vyhrát!

Dostává se Vám do rukou třetí číslo Magazínu Aliance 
Voda Zlínsku.
Město Zlín je tragickým příkladem korupčního jednání, 
klientelismu a především předstíraným zájmem politiků 
o občany města, zatímco ve skutečnosti tito jednali nebo 
jednají hlavně a především ve svůj prospěch.
Nejenom jako symbol toho všeho je pan desetiprocentní 
Martin Janečka (býv. člen ČSSD), ale především to 
spojenectví s ODS - Tomáš Úlehla a KDU-ČSL - Miroslav 
Soldán, které umožnilo všechnu tu špínu, se kterou 
se dodnes potýkáme a se kterou jsme se dodnes 
nevyrovnali.

Jsou to otázky okolo výstavby všeho druhu a bytové 
výstavby především, machinace okolo výměn pozemků 
a domů ve vlastnictví města a blokace staveb (např. 
budova bývalého Okresního soudu), investice do 
kuchyně zámku ve Zlíně, předražených zakázek (Malá 
scéna, Kulturní a univerzitní centrum, koupaliště JS), 
ale především otázky majetku bývalého areálu Svitu, 
propojení byznysu s politikou a jeho ovládání, otázky 
okolo práce státního zastupitelství ve Zlíně a rozhodně 
nevyřešené otázky propojení vlivných osob a policie. 

Největší  nevyřešenou záležitostí  je ale tunelování 
Vodovodů a kanalizací Zlín (dále jen VaK Zlín), které 
začalo v letech 2002 až 2004 a dosud neskončilo, tedy 
pokračuje dále za vlády STAN a ANO.
Můžeme to změnit!  Proto vznikla Aliance Voda Zlínsku 
a proto budeme vydávat tento magazín. Nejde pouze o 
to, že si někdo řádně namastil kapsu. Co je důležité, je to, 
abychom se více zajímali o procesy, které v konečném 
důsledku znamenají okrádání nás všech, spotřebitelů 
vody na Zlínsku, občanů města Zlína, abychom poznali 
naši historii a dokázali se z ní poučit.

Všichni platíme za vodu víc, než bychom platili, kdyby 
zlínští politici v roce 2004 nepředali provozování 
vodohospodářské infrastruktury do rukou VEOLIE 
(Moravská vodárenská).
Nejde jenom o to, že jsme takto za posledních 13 let 
zaplatili za vodu navíc více než jednu miliardu korun 
zbytečně (1.000.000.000,- Kč), že za dalších 17 let, než 

skončí provozní smlouva, zaplatíme další stamilióny 
navíc, ale jde také o naši hrdost. Copak se sebou 
necháme pořád vláčet a necháme si všechno líbit? A 
nejde jenom o nás, ale také o naše potomky. Ty miliardy 
totiž někde budou chybět a to především v zanedbané 
vodohospodářské infrastruktuře, a protože se netvoří 
díky ziskům VEOLIE dostatečné rezervy na tuto obnovu, 
jednou ji zaplatíme draze my a naše děti.

A je možné, že se ony budou ptát nás, co jsem udělali 
proto, abychom nenechali zlo triumfovat?
Politici nejednají ve veřejném zájmu. Dnes je to STAN 
a jeho koaliční partneři ANO, kteří nám v zájmu VEOLIE 
neváhají lhát a podvádět nás, jen abychom žili v omylu. 
Po nás potopa.
Cílem Aliance i tohoto magazínu je pravdivě Vás 
informovat o všech těchto lžích, které ukazují, kdo je kdo 
a o co komu jde.

Cílem Aliance je, aby se provozování hospodaření s 
vodou vrátilo opět do rukou samostatného VaKu Zlín bez 
překupníka s vodou a zisky zůstaly pro potřebu vlastníka 
vodohospodářské infrastruktury.
Cílem Aliance je, abychom se probudili a mohli jednou 
našim dětem říci: 
„Vidíš, to jsem byl i já, který jsem pomohl zachránit to 
nejcennější, co máme. Vodu, bez níž není život. A také 
hrdost a svobodu. Bez ní jsme jenom otroci“

„Má-li zlo triumfovat, stačí, aby dobří lidé nedělali nic“. 
To je naše heslo. Nevím, zda jsme dobří lidé, ale vím, 
že je mezi Vámi mnoho dobrých lidí, a dovoluji si Vás 
požádat, abyste nenechali zlo vítězit.

Pavel Sekula

Spolek Aliance Voda Zlínsku

“Základem všeho je voda, z vody vše pochádzí a do vody se vrací” 
               Starověké přísloví.

“Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to!” 
               J.A.Baťa
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Zastupitelstvo Zlínského kraje ze dne 6. 11. 2017

Města Fryšták a Otrokovice
podvod s vodou včas prokoukla

Členové Spolku Aliance Voda Zlínsku se v 
pondělí zúčastnili jednání zastupitelstva kraje 
a v rámci programu přednesli dva projevy. 

Paní Bogarová ve svém příspěvku seznámila 
zastupitele s aktivitami H2O, reakcí občanů 
města a apelovala na zastupitele kraje, aby nebyli 
lhostejní k situaci s vodárenstvím na Zlínsku.

Pan Sekula seznámil zastupitele krátce s 
historií předání provozování vodohospodářské 
infrastruktury VaK Zlín francouzskému koncernu 
VEOLIA, dopadem této transakce na občany a firmy 
Zlínska, ale hlavně s množstvím lží a manipulací 

ze strany politiků města Zlína (STAN a ANO), které 
působí ve prospěch zachování provozního modelu 
s VEOLIÍ. Pan Sekula předal zastupitelům jím 
vypracovanou “Ekonomickou analýzu možnosti 
samostatného provozování vodohospodářské 
infrastruktury VaK Zlín”. 

Dále předal plénu městem Zlín zaplacenou studii 
společnosti Ernst and Young s.r.o. “Zhodnocení 
stavu vodárenství na Zlínsku” jako ukázku účelového 
zadání s cílem podvést zastupitele města Zlína a v 
neposlední řadě také akcionáře VaK Zlín a občany 
Zlínska.

Pan Sekula vyzval pana hejtmana Čunka, protože 
se STAN i ANO ve Zlíně často zaštituje jeho 
souhlasem, aby byl on či kraj gestorem „Konference 
o vodě na Zlínsku“, na které by se za účasti široké 
odborné a i laické veřejnosti vyjasnily často 
protichůdné a často nepravdivé informace, které 
se v posledních letech objevují hlavně v Magazínu 
Zlín, na webu města Zlína a na webu VaK Zlín. Pan 
hejtman Čunek uspořádání takovéto konference 
přislíbil a na odděleném jednání v jeho kanceláři 
po skončení zastupitelstva předběžně stanovil 
termín uspořádání konference na leden 2018.

V následujícím příspěvku najdete 
reakci starostů na dění ve VaK 
Zlín. Mgr. Jaroslav Budek, starosta 
města Otrokovice, Mgr. Lubomír 
Doležel, starosta města Fryšták, 
Jiří Jangot, starosta obce Lukov 
se jako jedni z mála nenechali ve 
věci prodeje VaK ošidit a uplatit.

Prohlášení měst Otrokovic, 
Fryštáku a Lukova

Dopis starostům:

“Vážené starostky, vážení 
starostové, členové zastupitelstev, 
s velkou radostí vám oznamujeme, 
že Vrchní soud v Olomouci dne 
22.11.2016 svým rozhodnutím 
sp.zn.5CMO 202/2014 potvrdil 
rozsudek soudu nižší instance - 
Krajského soudu v Brně (č.j. 9/50 
Cm 53/2004-3077) ve věci žaloby 
na neplatnost valné romady 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
(VaK Zlín) konané dne 30.4.2004. 
Konkrétně tím potvrdil neplatnost 
schválení návrhu smlouvy o 
prodeji části podniku Zlínské 
vodárenské (dnes Moravské 
vodárenské, a.s.) a také neplatnost 
pověření představenstva VaKu 
Zlín, k uzavření této smlouvy. 

Tímto rozhodnutím dochází 
k přelomovému vývoji v 
dlouholetých soudních sporech 
o neplatnost nevýhodných smluv 
uzavřených naší společností VaK
Zlín s provozovatelem Moravskou 
Vodárenskou, a.s. Města 
Otrokovice a Fryšták byla mezi 
několika málo subjekty, které 
pochopily jak devastační dopad 
na hodnotu majetku ve VaK Zlín, 
obecní rozpočty a další rozvoj 
vodárenství v regionu budou 
mít tyto smlouvy. Proto jsme se 
obrátili v roce 2004 na soud
a ten nám dal po dlouhých 12 
letech za pravdu. Přestože máme 
nyní k dispozici rozhodnutí 
odvolací instance, naše práce 
na obnově společnosti VaK Zlín 
teprve začíná! V posledních dnech 
jsme dokonce zaznamenali úvahy 
ze strany současného vedení naší 
společnosti Vak Zlín o podání 
dovolání v tomto
sporu k Nejvyššímu soudu. 
To samozřejmě nezpůsobí 
odkladný účinek rozhodnutí 
Vrchního soudu v Olomouci, 
nicméně může celý proces 
návraru provozní části do VaK 
Zlín zbytečně oddálit a prodloužit 
období, po které nám všem 

vznikají nemalé škody. Takové 
snahy jsou pro nás důkazem, že 
představenstvo společnosti VaK 
Zlín, a.s. dlouhodobě hájí zájmy 
provozovatele na úkor zájmu 
veřejného.
Sami ze své zkušenosti dobře 
víte, jaké dopady mělo rozhodnutí 
o uzavření nevýhodných smluv 
z roku 2004 na rozpočty vašich 
obcí. Víte, že se rozvoj vodovodů a 
kanalizací na území v působnosti 
VaK Zlín téměř zastavil. Byli jsme 
vyloučeni z možnosti žádat dotace 
z evropských fondů soudržnosti, 
tržby za vodné a stočné končí v 
jiné společnosti. Do infrastruktury 
se tak investovaly jen prostředky 
nutné k řešení havarijních stavů a 
pouhému zajištění provozu. Námi 
vlastněná společnost VaK Zlín si 
dokonce musela na modernizaci 
svých zařízení několikrát půjčit. To 
vše by mělo být minulostí, avšak k 
nápravě potřebujeme vaši pomoc. 
Je nutné vrátit se ke kořenům 
vzniku společnosti VaK Zlín, jež 
bylo motivováno vytvořením 
efektivní správy a provozování 
vodohospodářské infrastruktury 
na území bývalého okresu Zlín, 
při zachování solidarity větších a 
hustě osídlených aglomerací

článek z “Napajadla bez cenzury“ č.2 / 2017
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Projev na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 6. 11. 2017

Vážené dámy a pánové!

Jmenuji se Pavel Sekula, 
jsem zakladatel Aliance Voda 
Zlínsku a jsem také předsedou 
stejnojmenného spolku ve Zlíně.

V roce 2004 díky především politikům 
Zlína získal nezákonně francouzský 
nadnárodní koncern Veolia kontrolu 
nad dodávkami služeb vodného a 
stočného pro spotřebitele na Zlínsku.

V důsledku zavedení tohoto 
oddílného provozního modelu tak  
občané a firmy zaplatili navíc od 
roku 2004 více než jednu miliardu 
korun ze svých kapes.

Co je zarážející a říkám to s plnou 
vážností a uvědomění si mé 
odpovědnosti, ale také s vědomím, 
že se má mluvit pravda a že se 
občané nemají bát nazývat věci 
pravým jménem, že v této záležitosti 
politici města Zlína, který je ovládající 
osobou VaKu Zlín, STAN a ANO v 
čele s panem primátorem Adámkem 
předkládají široké odborné i laické 
veřejnosti nepravdivé informace a 
pomáhají tak Veolii.

Dovolil jsem si vypracovat 
analýzu, kterou vám pro informaci 
předkládám zcela bezplatně. Tato 
analýza je zpracována na základě 

kalkulací skutečných vlastních 
nákladů Veolie pro oblast Zlínska, 
získaných na základě zákona o 
svobodném přístupu k informacím z 
Ministerstva zemědělství.

Tato analýza zcela bez 
jakýchkoliv pochyb potvrzuje, že 
nejpodstatnějším důvodem vysoké 
ceny vody na Zlínsku, zanedbávání 
vodohospodářské infrastruktury a 
ztráty dotačních prostředků pro VaK 
Zlín je zavedení modelu provozování 
s Veolií a hlavně její zisky.

I když jsem analýzu vypracoval 
zcela sám a předal ji představitelům 
VaK Zlín a zastupitelům města 
Zlína nesobecky jako ucelený 
zdroj informací, utratily VaK Zlín a 
SMZ statisíce korun z veřejných 
prostředků za celkem tři další 
protianalýzy, jejichž jediným cílem je 
moji práci znevážit. Tyto oponentní 
práce však byly vypracovány pod 
přímým vlivem Veolie.

SMZ zaplatilo za oponentní 
práci společnosti EY s názvem 
„Zhodnocení stavu vodárenství na 
Zlínsku“ ze dne 30. 6. 2017 celkem 
112.000,- Kč. Je naprosto skandální, 
že mimo to, že se tato práce 
zhodnocením stavu vodárenství na 
Zlínsku v podstatě vůbec nezabývá, 
jsou uváděné argumenty pod 

přímou kontrolou 
Veolie, dokonce 
s citací, kterou 
několik měsíců 
před zadáním této 
práce vyslovil pan 
Martin Bernard, 
ředitel Veolie a 
člen jejích orgánů 
v rozhovoru 
pro MF Dnes v 
dubnu tohoto 
roku s argumenty, 
které jsou mimo 
jakoukoliv diskuzi 
lží a manipulací 
a které máte v 
přílohách modře 
označeny. Žlutě 
pak označuji 
argumenty EY, 
které jsou záměrně 

vadné s úmyslem znehodnotit hlavní 
příčinu nevýhodnosti zavedeného 
provozního modelu s Veolií.

Vážený pane hejtmane, chtěl bych 
vás tímto požádat vhledem k tomu, 
že sloužíte jako záštita pro zlínský 
STAN a ANO, kdy tito často tvrdí, že s 
nimi souhlasíte a jste pro zachování 
provozního modelu s VEOLIÍ, o 
svolání konference ve Zlíně pod vaší 
gescí, pod gescí kraje, kde by mohla 
široká odborná i laická veřejnost 
prodebatovat všechny zveřejněné 
i nezveřejněné argumenty ve věci 
VaK Zlín. Je to ve veřejném zájmu. 
Jde totiž o občany, kteří v konečném 
důsledku miliardy korun ze svého 
platí zcela zbytečně a mají právo pro 
své rozhodování, koho zvolit za své 
zástupce ve volbách, na přesné a 
pravdivé informace.

Vážené dámy a pánové, mnozí z vás 
jste starostové a místostarostové 
a zastupitelé měst a obcí Zlínska, 
kterých se tato kauza bytostně 
dotýká. Někteří z vás jste zástupci 
občanů měst a obcí Vsetínska 
a Hradišťska, oblastí, kde se 
zahraničním koncernům byznys 
s vodou převzít zatím nepodařilo. 
Ale žádám i vás, abyste v této věci 
nebyli neteční, protože jednou to 
může být VaK Vsetín nebo Slovácký 
VaK, který se bude muset bránit 
těmto snahám. Potřebujeme vaši 
pomoc i proto, že bychom chtěli 
náš magazín rozšířit do všech obcí 
Zlínska, aby nejenom občané Zlína, 
Fryštáku, Lukova a Želechovic byli 
pravdivě informováni o dění okolo 
VaKu Zlín. Nemáme takové finanční 
zdroje, abychom si kupovali zadní 
strany místních periodik, jako VaK 
Zlín, a na nichž pan Březík, předseda 
představenstva VaK Zlín, nepravdivě 
informuje občany. Potřebujeme 
podporu kraje, jelikož je tato naše 
věc věcí přesahující působnost 
pouze města Zlína.

I když se vás to tedy aktuálně nemusí 
týkat, žádám i vás o vaši podporu.

Děkuji a přeji vám hodně úspěchů ve 
vaší práci.

s těmi menšími. Pojďme hledat 
řešení, které zabezpečí finanční 
stabilitu společnosti a kontrolu 
nad cenou vody pro naše občany 
a podnikatelské subjekty. Umožní 
také splnění hlavního úkolu 
veřejných samospráv, kterým je 

zajištění zásobování pitnou vodou 
a odvádění splašků. V nejbližších 
dnech obdržíte pozvánku na 
setkání akcionářů společnosti 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 
kde vás budeme informovat o 
konkrétních krocích, jež budou 

nutné učinit v návaznosti na 
rozhodnutí Vrchního soudu v 
Olomouci a pro zpětné získání 
kontroly nad vodárenstvím v 
našem regionu.”
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Prohlášení STAN na jejich facebookovém profilu dne 7. 11. 2017

https://www.facebook.com/stanzlin/
Před pár dny se zde rozvinula velká diskuze, která skončila u vody. Rádi bychom vám za STAN Zlín sdělili:

NE, neukradli jsme vodu. Smlouvy s Veolií prosadil v roce 2004 Janečka a spol. Nikdo z nás na radnici v té době 
neseděl.

ANO, chceme převzít Vak zpět. Primátor Miroslav Adámek vyzval Veolii (MOVO) k vrácení podniku, ale neúspěšně, 
protože Veolia má platné smlouvy do roku 2034. O jejich platnosti teď rozhoduje soud. Pokud je uzná za neplatné, 
budeme mít nabito.

Zatím nám nezbývá, než je respektovat a vyjednávat výhody pro Zlín a jeho obyvatele.

ANO, vodu řešíme. Vyjednali jsme snížení ceny vody a navýšení investic, to vše jde z kapes Veolie.

NE, nekryjeme podvody. Ale dokud bude mít Veolia platné smlouvy, prodanou část VaK nelze převzít.

SKUTEČNOST:

ANO, UKRADLI. 

Od roku 2010 je primátorem pan Miroslav Adámek 
(STAN) a ten neudělal nic podstatného pro to, aby byly 
smlouvy zrušeny a VaK si provozoval infrastrukturu bez 
Veolie.

STAN a jeho koaliční partneři navíc (díky svým lidem v 
představenstvu VaKu Zlín) umožnili v roce 2012 podpis 
v podstatě nové smlouvy (Dodatek č. 16 smlouvy 
o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury) a 
umožnili tedy to samé, co ČSSD - Martin Janečka, ODS - 
Tomáš Úlehla a KDU - ČSL - Milan Soldán a další v roce 
2004. 
V roce 2012 zastupitelé STAN byli na zlínské radnici u 
moci a seděli tam. 

Město Zlín pod vedením primátora Adámka (STAN) se 
nepřipojilo k žalobě Otrokovic a Fryštáku na neplatnost 
provozních smluv ani nezajistili jako ovládající osoba 
VaKu Zlín, aby takovou žalobu podal samotný VaK Zlín 
jakožto osoba s aktivní legitimací takovýto právní krok 
udělat. Prý požádali Veolii o vydání majetku, ale tento 
dopis odmítli akcionářům poskytnout, takže těžko říct, 
jestli byla výzva vůbec učiněna. Po odmítnutí vydání však 

nenásledovala žaloba na vydání, ale jen další čekání a 
prodlužování vyvádění zisků z VaKu Zlín.

NE, NECHTĚJÍ PŘEVZÍT VODU ZPĚT. 

Pan Březík, předseda představenstva VaK Zlín, 
nominovaný STANem a ANO doslova prohlásil: 
„Osobně považuji návrat do systému před rokem 
2004 za nereálný“. Nejenže tedy neusiluje o převzetí 
provozování zpět, ale i po roce 2034, kdy stávající 
smlouva skončí, počítá STAN a ANO s tím, že vyvádět 
zisky z hospodaření s vodou bude opět nějaká 
korporace !!!

STAN a jeho koaliční partneři nechali VaK Zlín, aby utratil 
desítky miliónů korun, které se mohly investovat do 
obnovy infrastruktury VaKu, za právní kancelář Toman, 
Devátý (ano Stanislav Devátý, krajský zastupitel za ODS) 
a partneři, aby se co nejdéle odvolávali proti rozhodnutím 
soudů, které již v roce 2010 rozhodly, že jsou ustanovení 
valné hromady VaK Zlín z roku 2004 o prodeji části podniku 
a o pronájmu vodohospodářské infrastruktury neplatné. 
Tím tak umožnili Veolii získat na Zlínsku stamilióny korun 
navíc a také umožnili „narovnání“ smluvních vztahů mezi 
VaK Zlín a Veolií, čímž je podstatným způsobem ztížena 
možnost ukončení těchto smluv před rokem 2034.
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STAN si do představenstva VaKu Zlín dosadil nebo 
ponechal lidi, kteří umožnili jak podpis dodatku č. 16 
nájemní smlouvy, což je v podstatě nová provozní 
smlouva, a také umožnili zdržení pravomocného 
rozhodnutí o zrušení části usnesení valné hromady 
VaKu Zlín v roce 2004 o šest let.
Dnes již mohly být obě smlouvy tzv. provozního modelu 
ukončeny.

NE, VODU NEŘEŠÍ.

Za dobu vládnutí pana Adámka (STAN) a jeho koaličních 
partnerů, dnes hnutí ANO, se cena vody zvýšila ze 71,16 
Kč za kubík v roce 2010 na dnešních 86,71 Kč za kubík. 
To je zvýšení o 15,55 Kč! Přitom byla možnost zvýšení 
cen pouze o inflaci, ale STAN a jeho koaliční partneři 
umožnili Veolii zvýšit cenu daleko nad míru inflace! 
Snížení ceny o 1,- Kč se tedy jeví pouze jako pokus o 
korupci voličů ve volebním roku 2018.

Za   šest    let  vládnutí    STAN (2011 až 2016)   a  jeho  
koaličních partnerů získala Veolia na Zlínsku 
435.617.000,- Kč zisku, což je více, než za předcházející 
sedmileté období vládnutí Martina Janečky, Tomáše 
Úlehly a dalších.

ANO, STAN I ANO KRYJÍ PODVODY. 

Tím, že nepravdivě informují o stavu věcí související s 
VaK Zlín. Pan Adámek i pan Kamas (ANO) lžou a toto 
činí i další propojené subjekty. Manipulují s veřejností, 
aby ta o jejich lžích nevěděla a oni byli opět zvoleni.

Jejich lži i lži vedení VaKu Zlín, zvláště pak pana 
Stanislava Březíka, předsedy představenstva a jediného 
zaměstnance VaK Zlín s platem 108.000,- Kč měsíčně, 
kterého nominovali právě pan Adámek a pan Kamas 
(ANO) jako odborníka ve vodárenství a také mu tento 
plat schválili, jejich slovy borce, umožňují Veolii dále 
vesele profitovat na vodě na Zlínsku. Lži pana Březíka 
a jeho manipulace ve prospěch Veolie jsou tedy i jejich 
prohřešky.

STAN a ANO kryjí tunelování VaKu Zlín na jednáních 
zastupitelstva, v Magazínu Zlín, na webu města Zlína, 
v  infokapkách VaK Zlín, na konferencích, které město 
a VaK pořádají pro akcionáře VaK Zlín, a také tím, že si 
nechávají vypracovávat účelové právní a ekonomické 
studie, které jsou často pod přímým vlivem argumentů 
Veolie samotné.

JEJICH VINA NA STAVU VODÁRENSTVÍ NA ZLÍNSKU JE STEJNÁ, JAKO VINA ČSSD, ODS A KDU-ČSL Z ROKU 
2004, NE-LI VĚTŠÍ. 

DĚLAJÍ VŠE PRO ZACHOVÁNÍ PROVOZNÍHO MODELU S VEOLIÍ.

SHRNUTÍ:

1. STAN (Adámek) a jeho koaliční partneři, dnes ANO (Kamas), se žádným způsobem nepodíleli na podání 
žaloby na neplatnost usnesení VH VaK Zlín ze dne 30.4.2004 a žádným způsobem se ani nepodílejí na podání 
žaloby na neplatnost provozních smluv.

Tuto práci dělají města Otrokovice a Fryšták.

STAN (Adámek) a jeho koaliční partneři, dnes ANO (Kamas), naopak ztěžují žalobcům jejich práci, když nechali 
nebo nechávají ve vedení VaK Zlín, přestože je město Zlín ovládající osobou VaK Zlín, osoby, které buď podávají 
odvolání proti rozhodnutí soudů, které by umožnilo ukončení provozního modelu s Veolií (žaloba na neplatnost 
VH z roku 2004), nebo VaK Zlín jako korporace s aktivní legitimací nepodává žalobu na neplatnost provozních 
smluv a kryje tak Veolii, když ji tak evidentně pouze naoko vyzvala k předání podniku zpět.

2. Za vlády STAN (Adámek) a jeho koaličních partnerů, dnes ANO (Kamas), doplatili občané a firmy Zlínska na 
vysoké ceny vodného víc, než za delší období předchozí vlády Martina Janečky a spol.

3. Aby zakryli svou činnost (nečinnost), STAN (Adámek) a jeho koaliční partneři, dnes ANO (Kamas), podvádějí, 
lžou  a manipulují se širokou laickou i odbornou veřejností a dokonce i s ostatními akcionáři VaK Zlín  
prostřednictvím médií, konferencí a pomocí účelových studií.

“...se cena vody zvýšila ze 71,16 Kč za kubík v roce 2010 na dnešních 86,71 Kč za kubík.”
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Až 500.000.000,-Kč je nenávratně pryč!

Také starosta obce Želechovice 
nad Dřevnicí Michal Špendlík 
je rozhořčen vzniklou situací 
a rozhodl se k věci vyjádřit v 
následujícím rozhovoru:

Jaká je situace ve vaší obci? 
Velmi často se mě při různých 
příležitostech občané ptají, jak 
je to s kanalizací v obci, kdy se 
začne s opravami a výstavbou 
nových úseků? Pravdou je, že 
už čtyři roky máme zpracovaný 
projekt na celkovou modernizaci 
a výstavbu nových kanalizačních 
stok v Želechovicích nad Dřevnicí, 
včetně platného stavebního 
povolení. Zbývá už jen vyřešit 
financování celé akce. A to je 
kámen úrazu. Celá akce, i když 
bude rozdělená do etap, bude
finančně velmi náročná. S 
opravami povrchů se celková 
investice vyšplhá přes 30 mil Kč. 
Zatímco na podobně náročnou 
akci zateplení a modernizaci 
základní školy jsme mohli čerpat 
dotace z evropských fondů, tak 
na kanalizaci to dnes není možné. 
Jsme, stejně jako mnoho měst a 
obcí na Zlínsku, součástí velkého 
systému zásobování pitnou 
vodou ze slušovické přehrady 
přes úpravnu vody na Klečůvce
a čištění odpadních vod v centrální 
čističce v Malenovicích. V roce 
2004 byla veškerá infrastruktura 
pronajata na 30 let a prodána 
zisková provozní část podniku 
VaK Zlín nadnárodní korporaci 
Veolii (Moravská vodárenská, 
a.s.), a to dnes celému regionu 
i společnosti VaK znemožňuje 
čerpat dotace. Na rozdíl od 
vodovodů, jsou kanály na našem 
území ve velmi špatném stavu, 
vesměs pochází z 30. až 70. let 
minulého století. Část z nich 
byla postavena v tzv. akcích „Z“. 
Jakákoliv investice do obnovy 
nebo rozvoje vodárenské sítě v 
našem vlastnictví je pořizována 
z prostředků obce. V této situaci 
je těžké zrealizovat připravené 
projekty bez spoluúčasti 
dotačních prostředků. Mohli 
bychom se totiž dostat do situace, 
kdy bude paralyzován obecní 
rozpočet, sice potřebnou investicí, 
která ale v konečném důsledku 
přinese zisk někomu jinému 
(soukromé společnosti Moravské 
Vodárenské a.s.). Přitom 
podstatnou část zisků z vody je 
nutné průběžně investovat zpět 
do obnovy sítě, abyste zajistili její 
obnovu. 

Myslíte si, že se to dnes 
děje? V žádném případě si to 
nemyslím. Kdyby VaK Zlín zůstal 
v pozici vlastníka a  rovozovatele 
vodárenství, jako jím byl do roku 
2004, obce ve Zlínském regionu 
by mohly o dotace úspěšně žádat. 
Díky provoznímu modelu jsme o 
dotace přišli, přestože v roce 2004 
byl zastánci privatizace slibován 
opak. 
Jak na situaci reaguje vedení 
VaK Zlín a největší akcionáři? 
Jako zástupce akcionáře obce 
Želechovie nad Dřevnicí s podílem 
1,3% na základním kapitálu 
společnosti, se na valných 
hromadách VaK Zlín snažím 
spolu s ostatními, kteří nesouhlasí 
s provozním modelem, přesvědčit
největší akcionáře o tom, že bez 
změny jejich postoje nejsme 
schopni udržet provozuschopný
stav sítě do roku 2034. Část 
akcionářů, konkrétně města 
Otrokovice, Fryšták, obec Lukov 
a společnost Compas Capital 
Consult, s.r.o., nevýhodnost 
privatizace vody pochopili hned 
na začátku a napadli u soudu 
rozhodnutí valné hromady VaK Zlín 
z r. 2004 o prodeji části podniku 
i následně uzavřenou smlouvu 
o pronájmu infrastruktury na 30 
let. Přestože již dvakrát Krajský 
soud v Brně rozhodl o neplatnosti 
usnesení valné hromady (poprvé v 
r. 2010) a tím i neplatnosti smluv, 
vedení VaKu Zlín se pokaždé 
odvolalo. Zcela nepochopitelně 
odmítá rozsudky, které jsou 
v jeho prospěch a které vrací 
kontrolu nad vodou a stamiliony 
Kč z provozování vodárenství a 
dotací zpět městům a obcím. 
To vše se děje za souhlasu 
největších akcionářů, kterými jsou 
města Zlín, Valašské Klobouky, 
Luhačovice, Slavičín, Brumov-
Bylnice - ti umísťují své zástupce 
do vedení společnosti VaK Zlín. 
Zdánlivě nelogický postup těchto 
měst je motivován tím, že si 
ročně z utrženého nájmu VaK 
Zlín rozdělí, dle mého názoru, 
nepodstatných 30-50 mil. Kč na 
investice na svém území a na 
ostatní akcionáře nezbývá nic. 
To, že sami sebe a ostatní obce 
připravují ročně o stovky milionů 
Kč z dotací a cca 70-90 mil Kč 
zisku z vodného a stočného, který 
odtéká do zahraničí, jaksi nechtějí 
slyšet.
Existuje možnost nápravy?  
Na konci roku 2016 dal Vrchní 
soud v Olomouci definitivně 

za pravdu žalobcům a potvrdil 
rozhodnutí Krajského soudu v 
Brně o neplatnosti valné hromady 
2004, neplatnosti smlouvy o 
prodeji provozní části VaK Zlín 
koncernu Veolia a tím i neplatnosti 
smlouvy o provozování vodovodů 
a kanalizací do roku 2034. Obě 
tyto smlouvy jsou na sobě závislé. 
Je-li neplatná jedna, je neplatná i 
druhá z nich. Otevírá se tak cesta 
ke zpětnému převzetí společnosti 
do rukou měst a obcí, podobně 
jako je tomu v sousedních 
okresech, Uherské Hradiště, 
Kroměříž a Vsetín. Teď bude nejvíc 
záležet na krocích již zmíněných 
velkých akcionářů VaK Zlín a jejich 
odvaze vrátit vodu zpět lidem. 
Je zcela jisté, že proces návratu 
vodárenství lze uskutečnit stejně 
rychle, jako šlo vodu v roce 
2004 prodat. Nemůžou u toho 
však být lidé, kteří léta kolaborují 
se  zahraničním koncernem a 
úmyslně prodlužovali protiprávní 
stav, odvolávali se proti rozsudkům 
a zvyšovali škody na veřejném 
majetku. Situace po rozhodnutí 
soudu je nyní jasná - každý, 
kdo výrok soudu zpochybňuje 
a říká, že návrat provozování 
vodárenství zpět VaKu Zlín není 
možný, tím jasně dává najevo, že 
pracuje pro koncern. V roce 2014 
začalo další dotační období z EU 
fondů, které bude trvat až do 2020. 
Pokud se tedy co nejdříve nepodaří 
dosáhnout změny, která spočívá v 
akceptaci soudního rozhodnutí o 
neplatnosti nevýhodných smluv 
z roku 2004, začne být situace 
velmi kritická. Vzroste tlak na 
veřejné rozpočty měst a obcí v 
souvislosti s technickým stavem 
vodohospodářské infrastruktury, 
neboť zákonné povinnosti 
spojené s funkčností vodovodů a 
kanalizací leží na samosprávách. 
Škody, které se už dnes blíží jedné 
miliardě Kč, se budou nadále 
zvyšovat. Skončí dotační období 
2014 – 2020 a co bude dál, nikdo 
neumí odhadnout. Budou i po roce 
2020 finanční prostředky v EU na 
vodárenství? Jsem přesvědčen, 
že když města a obce dokážou 
provozovat jiné veřejné služby 
(školství, odpadové hospodářství, 
dopravu atd.) dokážeme společně 
znovu nastartovat a provozovat i 
VaK Zlín.

článek z “Napajadla bez cenzury“ č.2 / 2017
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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 :

www.vodazlinsku.cz


