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Dobrý den všem, 

rozhodnutí valné hromady v říjnu 2015 přineslo významný zlom v dosavadní spolupráci s MORAVSKOU  
VODÁRENSKOU. Touto valnou hromadou byl přijat dodatek k provozní smlouvě, který nám každoročně 
přinese 20 milionů korun navíc. A co je důležité - bez zásadního dopadu na cenu vodného a stočného. 
Očekáváme, že cena vody se bude měnit maximálně o výši inflace. Další významnou změnou je pak zpřísnění 
podmínek pro MORAVSKOU VODÁRENSKOU v oblasti reportingu a kvality poskytovaných služeb. 

 I přesto, že uzavření dodatku bylo plně v kompetenci představenstva společnosti, rozhodli jsme se od 
valné hromady získat určitý společenský mandát k jeho uzavření. Jsem velmi rád, že 86% všech přítomných 
akcionářů ocenilo přínos dodatku, a tím i velký kus práce, který za jeho přípravou stál.

Dodatek je, co do obsahu, právním dokumentem, který bez příloh obsahuje 26 stran. Několik dní po valné 
hromadě byl, po dopracování ze strany právníků do formy úplného znění provozní smlouvy, spolu s prezen-
tací, publikován na internetových stránkách VaKu Zlín. Všechny klíčové informace k dodatku (včetně samotné 
prezentace) byly k dispozici v sídle naší společnosti také, a to před samotným konáním valné hromady. 

 I přes výše uvedené se však po valné hromadě rozjela poněkud zvláštní akce několika akcionářů. Tito ak-
cionáři vydali tiskovou zprávu, pod níž připojili jména šestnácti obcí našeho regionu. Samotný text prohlášení 
jsme obdrželi od ČTK, která nás požádala o oficiální stanovisko.

Vzhledem k tomu, že tisková zpráva neobsahovala žádná konkrétní jména, požádali jsme prostřednictvím da-
tové schránky všechny jmenované obce o potvrzení, že se skutečně jedná o jejich oficiální stanovisko, přijaté 
v souladu se všemi právními předpisy. Obdrželi jsme však pouze tři sobě velmi podobné odpovědi (mezi nimi 
také odpověď jedné paní starostky, psána celá v mužském rodě). 

 Následovala další (tentokrát však upravená) tisková zpráva, vydaná panem Lubomírem Doleželem (sta-
rostou města Fryšták), panem Michalem Špendlíkem (starostou obce Želechovice nad Dřevnicí) a panem 
Jiřím Jangotem (starostou obce Lukov) s připojeným seznamem starostů zcela jiných obcí (opět bez podpisů)!

Nejvíce mne však zaráží skutečnost, že akcionáři, kteří byli v tiskové zprávě  
jmenováni, nevyužili své právo vyjádřit se na valné hromadě, někteří jmenovaní  
na valné hromadě vůbec nebyli přítomni!

pokračování na následující stránce
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Nadále si stojím za tím, že představenstvo VaK akcionáře informuje nadstandardním způsobem a na pří-
kladu uzavření dodatku připojuji níže pár čísel:

Všeobecná informace o jednání o podmínkách změny smlouvy, tvorbě dodatku i hlavních cílech: zvýšení nájem-
ného, vybalancování zisků mezi oběma společnostmi 

8 měsíců před VH

Počet zájemců o práci v týmu na nových podmínkách z řad akcionářů 0
Podrobnější informace o změnách, základní principy tj. změna výše nájemného,  zachování solidárního vodného 
a stočného, ……(na semináři)

30 dní před VH

Informace o programu VH – dle zákona 30 dní před VH
Počet zájemců o informace o bodech programu od vyhlášení konání VH 1
Počet návštěv v sídle společnosti za účelem zjištění informací 0
Počet diskutujících k dodatku na VH 1
Počet protinávrhů 0
Hlasujících pro 85,95%
Hlasujících proti 1,26%
Zdrželo se 12,78%
Výše nájemného od roku 2016 (proti roku 2015 + 20 mil.) 127.995.860Kč
Celkové navýšení nájemného (předpoklad do 2034) 380 mil. Kč
Cena vodného a stočného pro rok 2016 (navýšení o 34 hal.) 86,46 Kč/m3

Počet žádostí o poskytnutí zápisu z VH 4

Jednání těchto několika akcionářů je velmi nedůstojné a tito akcionáři spíše vlastní společnost poškozují!

19. 11. 2015

Pěkný den,

Svatopluk Březík


