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Dobrý den všem,
jedním z hlavních cílů, které si v únoru představenstvo vytyčilo, bylo zlepšení komunikace směrem k akcionářům,
veřejnosti, státní správě i samosprávě.
Jsem si jist, že se nám tento cíl daří úspěšně naplňovat. Vytvořili jsme nové webové stánky, vydáváme
informační občasník Infokapka a připravujeme další aktivity, např. jednáme o spolupráci se Sdružením oboru
vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK). A zejména dbáme na zveřejňování a přístup ke všem informacím.
Chceme tak „zprůhlednit“ společnost akcionářům i veřejnosti.
Na valné hromadě jsem jménem představenstva také slíbil, že uspořádáme odborný ekonomický seminář,
v rámci kterého účastníky podrobně seznámíme nejen s aktuální ekonomickou situací VaK Zlín, ale také se všemi
potřebnými souvislostmi. Zaměříme se rovněž na výklad důležitých pojmů, terminologii a samozřejmě bude také
prostor na Vaše otázky k danému tématu.
Pozvánku na avizovaný seminář naleznete v příloze a na www.vakzlin.cz.
Dále bych rád reagoval na otázky týkající se analýzy uplatnění hlasovacích práv, kterou má VaK údajně zpracovánu,
neboť tato analýza byla požadována na valné hromadě a my jsme slíbili, že celou záležitost prověříme. Všechny
dostupné dokumenty jsem s právníky prověřil a mohu potvrdit, že za poslední dva roky nebyla pro VaK zpracována
žádná analýza, která by se týkala uplatnění hlasovacích práv.
Současně zveřejňujeme jedinou analýzu, která byla pro VaK Zlín zpracována v minulém roce. Jedná se o analýzu
od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a její obsah můžete nalézt jak v příloze Infokapky, tak na
webových stránkách www.vakzlin.cz.
V neposlední řadě bych Vás také rád informoval o průběhu našich jednání se společností Moravská
vodárenská, a.s. ohledně úpravy současné smlouvy o provozování vodohospodářského majetku. Jednání
pokračují ve spolupráci s Ernst & Young, máme dány základní parametry nového dodatku a nyní jeho obsah
finalizují právníci. Cíle pro jednání byly a jsou následující: platnost dodatku a následných změn od roku 2016,
„zmrazení ceny vody“ a vybalancování zisků bez dopadu na vodná a stočné.
O dalším postupu Vás budeme brzy informovat.
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Pěkný den,

Svatopluk Březík

