OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZOVATELE
ZE SPOLEČNOSTI MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ A.S. NA SPOLEČNOST
VODÁRNA ZLÍN A.S.
Olomouc, 31.5.2022
Vážení odběratelé,
dovolte, abychom Vás informovali o změnách v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, distribuci pitné vody a
odvádění a čištění odpadních vod na Zlínsku, které dosud zajišťovala společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
S účinností ode dne 1. 7. 2022 se Vaším novým smluvním partnerem a dodavatelem vodohospodářských služeb stává
společnost Vodárna Zlín a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín, IČO 142 37 083, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8672, na kterou se převádí část obchodního závodu společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. určená k provozování vodovodů a kanalizací, distribuci pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod v okrese Zlín. Účinky tohoto převodu nastávají ke dni 1. 7. 2022.
Tento převod je jedním z kroků, kterými se uskutečňuje projekt transformace provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku,
jak byl dohodnut se společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., jenž je vlastníkem většiny veřejné vodohospodářské
infrastruktury na Zlínsku, a jak byl na její letošní valné hromadě schválen jejími akcionáři, majoritně tedy městy a obcemi
zlínského okresu.
Rádi bychom Vás ujistili, že výše uvedená transformace nijak nemění obsah dosavadního smluvního vztahu – odběratelské
smlouvy. Společnost Vodárna Zlín a.s. bude v důsledku nabytí části závodu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. plně
způsobilá k poskytování plnohodnotných a profesionálních služeb v nezměněném rozsahu a kvalitě. Pro odběratele tato
skutečnost nepředstavuje nutnost uzavírat dodatek ke své stávající smlouvě a/nebo uzavírat smlouvu novou (pokud pro to
nejsou jiné důvody, např. nutnost uvést smlouvu do souladu s požadavky platné legislativy)1.
Veškeré platby vodného a stočného, které budete provádět od data 1. 7. 2022, poukazujte, prosím, na bankovní účet číslo
123-3116840267/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to ve prospěch společnosti Vodárna Zlín a.s. Tento účet je již uváděn
na daňových dokladech od října 2021 a bude převeden ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na společnost Vodárna
Zlín a.s.. V případě, že jste doposud neprovedli změnu svého trvalého příkazu, nebo povolení k inkasu ve prospěch tohoto
účtu, bezodkladně tak učiňte. Pokud platíte formou SIPO, není potřeba dělat žádné změny. Pohledávky, které budou
od 1. 7. 2022 uhrazeny na jiný účet budou považovány za neuhrazené.
S případnými dotazy ohledně nastávajících změn, prosím, kontaktujte zákaznické centrum, telefonní linka č. 705 696 696 nebo
e-mailem na adrese: zc@vodarnazlin.cz.
S pozdravem,

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Ing. Petr Tejchman
člen představenstva
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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Ing. Martin Bernard, MBA
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V takovém případě bude odběratel vyzván k poskytnutí součinnosti zákaznickým centrem společnosti
Vodárna Zlín a.s. nezávisle na tomto sdělení

