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Vážení akcionáři, vážení spoluobčané,
Minulý týden jsme obdrželi již sedmé usnesení Nejvyššího soudu o platnosti valných hromad VaKu Zlín a.s. (dále
jen Vak), které byly některými akcionáři v minulosti napadány. S ohledem na důležitost těchto rozhodnutí, a pro
zdůraznění dopadu těchto rozhodnutí na chod VaKu Zlín a.s., se k nim dovolím ještě vrátit.
Předně - Nejvyšší soud je nejvyšší soudní autoritou v rámci obecných soudů České republiky a jeho rozhodnutí
jsou právně závazná jak pro účastníky rozhodovaného soudního sporu, tak pro nižší soudy (včetně odvolacích),
které danou otázku řeší nebo budou řešit.
Jednou provždy, a to po více než desetiletém trvání soudních bitev je tak mimo jiné Nejvyšším soudem
konstatováno, že Statutárnímu městu Zlín, České spořitelně, a.s. ani Jižní vodárenské, a. s., nevznikla (v roce
2002 ani nikdy později) povinnost učinit nabídku převzetí, tedy povinnost vyzvat akcionáře VaKu s nabídkou, že
Statutární město Zlín jejich akcie VaKu odkoupí.
Jak víte, VaK i Statutární město Zlín se k této otázce vždy stavěly shodně tak, jak i nyní Nejvyšší soud rozhodl,
a proto i zástupce Statutárního města Zlín na valných hromadách vždy řádně hlasoval. Díky tomuto pevnému
postoji VaKu i Statutárního města Zlín se pro všechny akcionáře VaKu i pro VaK samotný (paradoxně) přijetím
rozhodnutí Nejvyššího soudu mnoho nemění - usnesení valných hromad přijatá v minulosti zůstávají platná
a hlavní akcionář může dále nerušeně vykonávat svá akcionářská práva.
Zároveň je však třeba přiznat aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu svou důležitost, uvědomíme-li si, co
by právně, finančně i časově znamenalo řešit neplatnost usnesení minulých valných hromad a nároky stěžovatelů
i třetích stran.
Omluvy od akcionářů, kteří na VaK, Statutární město Zlín, občany i média po více než dekádu vyvíjeli tlak
vykonstruovanými teoriemi a vyzývali k odstranění údajného protiprávního stavu, nemá smysl žádat.
Zadostiučiněním nám může být morální vítězství, že jsme stejně nízkým způsobem proti nim v minulosti
nevystupovali.
Uzavření této vyčerpávající etapy nás motivuje do další konstruktivní práce a plnění vytýčených úkolů ve
prospěch VaK, Zlínského regionu a občanů.
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