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jednání, žádný vztah nebyl nahodilý. Proces, který proběhl, byl mimořádně nemravný."          

Za celým mým letitým snažením, je cíl dosáhnout pravomocných rozsudků, kterými bude 

tunel z Vaku Zlín odinstalován, aby voda, její cena i zisky z ní byly zpět v rukou měst a obcí. 

Díky tomu bude Vak Zlín moci čerpat dotace z EU a tím půjde obdobně jako např. ve Vsetíně 

(Projekt Čistá Bečva I. a II), dofinancovat investiční akce v malých obcích.        

Mé názory na to, co a jak má být s vodou v České republice nastaveno najdete na stránkách 

www.pravdaovode.cz. V jedné větě lze shrnout takto: 

 

Voda je život a můj život, ani život občanů ČR, do rukou 

koncernů rozhodně nepatří! 

 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

Oslovuji Vaše město/obec, jakožto majitele akcií emitenta Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČ 

49454561.  Výkon vlastnických práv k majetku obce spadá do samostatné působnosti 

města/obce, viz ust.  § 38 z.č. 128/2000 Sb.   

 

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás 

obracím s žádostí o poskytnutí následujících informací a dokumentů,  

  

1) Informace :  

a) jaký počet akcií Vak Zlín vlastnilo město/obec k datu 1.1.2002, k 1.1.2003, 

30.4.2004 a k 31.12.2015?  

b) je počet akcií ve vlastnictví města/obce v rozmezí  od 1.1.2002 do 31.12.2015 

shodný s údajem o počtu akcií evidovaných v majetku města/obce (tj. s údajem např. 

inventur majetku)?  

c) převedlo město/obec některé své akcie Vak Zlín ze svého majetku mezi 1.1.2002 a 

31.12.2015? Pokud ano, kolika počtu akcií se převod týkal a kdo je nabyvatelem akcií. 

d) uzavřelo město/obec smlouvy týkající se akcií Vak Zlín, v důsledku kterého byly  

přenechány hlasovací i akcionářská práva k akciím Vak Zlín v rozmezí od 1.1.2002 do 

31.12.2015? Pokud ano, kolika počtu akcií se toto týkalo a poskytněte kopii takové 

smluvní dokumentace.  

 

2) Informace  

Kdo byl ovládající osobou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen Vak Zlín), tj. 

společnosti, ve které má vaše město/obce majetkový podíl v podobě akcií:  

a)      od 1. 1. 2001 do 26.4.2002   
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b)      od 26.4.2002 do 14.3.2003 

c)      od 14.3.2003  

d)      v roce 2004   

e)      ovládal společnost Vak Zlín někdo jiný než Statutární město Zlín
1
 Žádám o zaslání 

kopie dokumentů nebo odkazy na ně, z kterých vyplývá tato informace, kterou mi 

sdělujete.   

  

3) Informace  

Kdy město/obce obdrželo od společnosti Vak Zlín, program valné hromady konající se dne:  

a)      17.4.2002 a 28.8.2002 a 3.12.2002 b)      4.11.2003 a 12.11.2003, včetně protinávrhu 

FNM a Jižní vodárenské a.s.   

c)      30.4.2004 a protinávrh k bodu č. 4 akcionáře Vratislava Šebesty  

d)      8.6.2005 

e)      28.3.2006 

  

4) Informace  

a) Který orgán města/obce pověřil v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) či g) z.č. 128/2000 Sb. 

v tehdy platném znění, svého zástupce k účasti na každé z výše uvedených valný hromad 

Vaku Zlín a kdo byl pověřen za město na valné hromadě pověřen hlasovat? Je o tom pořízen 

zápis? Žádám o zaslání kopie takového dokumentu. 

b) Jak byl zástupce města/obce pověřen k jednotlivým bodům výše uvedeným valným 

hromadám hlasovat? Je o tom pořízen zápis? Poskytněte jeho kopii. 

c)  Hlasoval zástupce obce/města na valné hromadě Vak Zlín v souladu s pověřením orgánu 

obce? Pokud ne, ve kterých bodech? 

d) Na kterém jednání orgánu města/obce, byli jeho členové informováni o proběhu výše 

uvedených valných hromad. Poskytněte prosím kopii zápisu, z kterého to vyplývá. 

  

5) Informace 

 

a) Veškeré korespondence adresované městu/obci, ať již k rukám starostovi/starostce/ 

města/obce, nebo členům rady, či  členům zastupitelstva města/obce od společnosti 

Jižní vodárenská, a. s., v té době se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1, IČ 

26211122, vedené u Krajského soudu v Praze, oddíl B a společnosti Česká spořitelna, 

a.s., IČ: 45244782 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, za období od roku 

2001 dosud.  

                                                 
1
 Jižní vodárenská, a.s. nebo VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. anebo Česká spořitelna, a. s. či jiná 

společnost?   
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b) veškeré korespondence adresované městu/obci, ať již k rukám  starostovi/starostce/ 

města/obce, všem členům rady, či členům zastupitelstva města/obce od 

Statutárního města Zlín a Zlínská vodárenská, a.s. v záležitostech týkajících se 

Vaku Zlín, za období od roku 2001 dosud. 

  

Žádám o zaslání kopie výše uvedené korespondence.   

  

6) Informace  

a) Jak a kdy byl zástupce města/obce pověřen hlasovat k bodu 4 valné hromady 30.4.2004, tj. 

schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku se Zlínskou vodárenskou, a.s. ve znění 

návrhu představenstva?  Co vedlo k rozhodnutí zastupitelstva pověřit zástupce města/obce 

hlasovat PRO nebo PROTI schválení Smlouvy o prodeji části podniku na valné hromadě 

30.4.2004.?   

b) Na základě jakých skutečností, analýz a rozborů, či jiných podkladů došla vaše 

obce/město k závěru, že uzavřít Smlouvy o nájmu a provozování mezi Vak Zlín a  Zlínskou 

vodárenskou, a.s. na 30 let je pro Vak Zlín, nebo pro obec/město/občany výhodné, a tudíž na 

valné hromadě hlasovala PRO/PROTI? 

  

7) Informace 

Jak a kdy byl zástupce města/obce pověřen hlasovat k protinávrhu k bodu 4 valné hromady 

30.4.2004, tj. k protinávrhu akcionáře Vratislava Šebesty?  Na základě jakých rozborů, 

analýzy a materiálů byl zástupce města pověřen hlasovat na této valné hromadě 30.4.2004.   

  

Žádám o zaslání kopie dokumentů, ze kterých tyto informace plynou  

 

  

8) Informace  

Zda jste obdrželi někdy v období duben 2002 až duben 2004 materiály, dokumenty či dopisy s 

informacemi, že:  

a)      Vak Zlín nemůže čerpat dotace z EU, proto je třeba zavést provozní model, 

který čerpání dotací z EU do vaku Zlín zajistí?  

b)     Soukromý subjekt, který bude provozovat vodovody a kanalizace zajistí 

v následujících letech pouze inflační růst ceny vody? 

c)      Soukromý subjekt, který bude provozovat vodovody a kanalizace na místo 

Vaku Zlín, bude investovat na místo měst a obcí, případně Vaku Zlín? 

d)     Provozní model je pro Vak Zlín a města a obce výhodný?    

  

Žádám o zaslání kopie dokumentů, ze kterých tyto informace plynou  
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