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Dobrý den všem,
již dlouhodobě patří ke koloritu vodárenství ve Zlínském kraji existence negativních kampaní, jež jsou
vedeny proti „všemu a všem“ ve společnosti VaK Zlín, a.s.
Tyto kampaně jsou iniciovány několika nejmenšími akcionáři naší společnosti, zejména pak panem
Radkem Novotným z firmy Compas Capital Consult, s. r.o.
Komentovat nízkou (mnohdy i gramaticky) úroveň těchto kampaní mi přijde zcela nedůstojné.
VaK Zlín, a.s. se touto cestou striktně distancuje od obsahu těchto útoků, které jsou mnohdy tendenční,
a velmi často pak přímo lživé.
Vedení společnosti VaK Zlín, a.s. nemá zájem, a ani nechce ztrácet čas nesmyslnými diskuzemi
a konspiračními teoriemi, které jsou tendenčně šířeny. Navíc se domníváme, že všechny zásadní
a sporné otázky jsou již předmětem probíhajících soudních řízení, a není tak třeba je dále komentovat.
Jak již jsem zmínil několikrát, naším primárním cílem je otevřená komunikace zakládající se na faktech.
Za posledních několik týdnů jsem strávil desítky hodin diskuzemi s akcionáři naší společnosti, ale
i rozhovory s veřejností. Vedeme spolu spousty rozumných diskuzí o podstatě věci a o řešení nelehké
situace ve VaK Zlín do budoucna. Zajímají nás všechny názory, bez ohledu na velikost akciového podílu,
a plně respektujeme i kritická stanoviska.
Právě proto trpělivě odpovídám na různé emaily s podivnými otázkami a nejasným cílem. Právě proto
jsme nějaký čas vedli i komunikaci s panem Novotným, i přesto, že některá jeho vyjádření a formulace
jsou za hranicí slušnosti a profesionality.
Odvysílaný pořad ČT 2 „ Nedej se“ byl přesně ukázkou vrcholné demagogie a neprofesionality.
V důsledku výše uvedeného bylo proto rozhodnuto:
1) Odeslání stížnosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
Stížnost na nevyváženost a neobjektivitu obsahu televizního vysílání České televize
Podnět k přijetí sankce dle § 60 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
2) Odeslání stížnosti České televizi
Stížnost na nevyváženost a neobjektivitu obsahu televizního vysílání
Žádost o uveřejnění odpovědi dle § 37 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
3) Odeslání výzvy osobám vystupujícím v pořadu ČTV cestou advokátní kanceláře
Mgr. Simony Hejdové, Brno
Výzva k okamžitému upuštění od jednání zasahujícího do dobré pověsti společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. pro osoby vystupující v daném TV pořadu:
Ing. Radek Novotný, Mgr. Eva Štauderová, Miroslav Rafaja, Bc. Michal Špendlík
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Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je majetkově stabilizovanou a ekonomicky zdravou
společností, dlouhodobě vytvářející přiměřený zisk, přiměřeně investující do infrastruktury, a nemá
žádné závazky po lhůtě splatnosti.
K povinnosti spravovat společnost s péčí řádného hospodáře patří kromě ekonomických, organizačních
a dalších záležitostí také péče o dobré jméno společnosti.
Je nepochybné, že těmito „aktivitami“ dlouhodobě dochází k poškozování dobrého jména společnosti
VaK Zlín, a.s. se všemi obchodními a ekonomickými důsledky. Proto je naprosto nezbytné na toto
ohrožení adekvátně reagovat.
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