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Vážení obyvatelé Zlínska,
v tomto čísle Vám opět přinášíme aktuální

informace o kauze vytunelovaného Vaku Zlín. Boj
o vodu, jak jej nazvali Reportéři ČT, stále pokračuje
i po pravomocném rozsudku Vrchního soudu
v Olomouci, který jednoznačně potvrdil, že šlo
o obcházení zákona a lidově řečeno o podvod na
nás občany. Řadu let jsme byli okrádáni a aktéři
tohoto nehorázného tunelu se ani po rozsudku
soudu neštítí v boji o „koryto vody“ pokračovat.
Moravská vodárenská a.s dobrovolně nechce za
žádnou cenu podnik vydat a drží si ho zuby nehty.
V tom jí podporuje předsednictvo VaK Zlín, které
se snaží zpracovat další všemožné analýzy, aby se

9. března  2017 se v Otrokovicích sešli zástupci
obcí a měst. Základní pohnutkou bylo rozhodnutí
Vrchního soudu v Olomouci (VS Olomouc) ze
dne 22.11.2016, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí
Krajského soudu v Brně ze dne 14.3.2014,
vyslovující neplatnost usnesení mimořádné valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s. (VaK Zlín), konané dne 30.4.2004, a to
konkrétně neplatnost usnesení, kterými valná
hromada:
I. schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s,
společnosti Zlínská vodárenská, a.s.,
II. Pověřila představensto společnosti účastníka
řízení uzavřít smlouvu o prodeji podniku se

� Setkání v Otrokovicích o budoucnosti VaK Zlín
� Mikroregion Luhačovské Zálesí – Podporuje navrácení podniku VaK Zlín

�  Rozhovor – Vodárenský konzultant Ing.Radek Novotný:
„Mafiáni mi zapálili auto a garáž, tak začal můj boj o českou vodu”

� INFOKAPKA – ztráta důvěry
� EET - Elektronický recept aneb jak otrávit lékaře a pacienta

� Napajedelské referendum - Když město nechce, cestu si vždy najde
� Valná Hromada VaK Zlín 2017

� Obstrukce koncernu před soudem za souhlasu VaK Zlín
� Seniorky se rozhodly, že pomohou panu primátorovi v boji

„vodního trůnu“ nemuseli všichni tak brzo
vzdát.  Pan primátor Adámek, aby uklidnil situaci
a odpočinul si od každodenních starostí o vodu,
tak chodí pouštět s představiteli VEOLIA  Philippe
Guitard a Martinem Bernardem pstruhy do
potoka. Nový hejtman kraje pan Čunek nám radí,
jak z toho ven a Krajský úřad Zlín odmítlo na
výzvu Ministerstva zemědělství zahájit řízení
o odebrání licence Moravské vodárenské na
provozování zlínských vodáren.
V tomto čísle Vám také přinášíme informace
o místním Referendu v Napajedlích, které dopadlo
žalostně kvůli zlovůli tamní radnice. Podíváme se

také na zoubek EET pro doktory, zdali skutečně
zkvalitní a zpřístupní práci v okrajových oblastech
kraje. Přinášíme i nový pohled na volbu prezidenta
České republiky, která nás čeká v nadcházejícím
roce 2018. Jde o projekt, kde nebudete mít jenom
jeden hlas, ale zrovna hlasy tři.  Dočtete se také
o odvaze dvou seniorek, které se postavily
k problematice vody po svém. Může to být výzva
pro mladou generaci. Ta může využít různých
moderních komunikačních výdobytků, jako jsou
i-phony, sociální sítě, atd. ke skutečné hře s názvem
„Vrácení hospodaření s vodou do samosprávy
státu, města a obcí“. Bude to satisfakce za ten čas
strávený hrou na internetu.

Za redakci Tomáš Čabla

Setkání v Otrokovicích o budoucnosti VaK Zlín
společností Zlínská vodárenská, a.s..

Starostové i zastupitelé obcí a měst, přišli do
Otrokovické besedy a jak uvedl v úvodu starosta
Otrokovic Jaroslav Budek „za účelem srovnání
hladiny informací“. Sešlo se zde na 60 zástupců
obcí a měst a mohli jsme společně vyslechnout
informace o problematice hospodaření s vodou ve
zlínském okrese.

Hned v úvodu nám Pavel Schreiber, právní
zástupce města Otrokovic podal stručnou zprávu,
jaké soudní spory jsou ve věci související s VaK
Zlín vedeny. Uvedl, že žalobcům (Otrokovic,
Fryštáku) –  neumožňoval zákon jednat přímo proti
koncernu Veolia, proto byl dle zákona na straně
žalované VaK Zlín, nikoli Moravská vodárenská,

a.s. (MV) z koncernu Veolia. Konstatoval, že VS
Olomnouc jako důvod neplatnosti shledal postup
obcházející stanovy a zákon. V důsledku neplatnosti
usnesení valné hromady, je od počátku neplatná
smlouva o prodeji provozní části podniku, i sní prová-
zaná smlouva o nájmu vodárenské infrastruktury.
Dále uvedl, že MV nehodlá dobrovolně podnik
vracet. V návaznosti na ukončení 12letého soudního
řízení o neplatnost valné hromady VaK Zlín ze
dne 30.4.2004, bude nyní u Okresního soudu ve
Zlíně pokračovat řízení o žalobě Otrokovic a
Fryštáku proti žalovaným VaK Zlín a MV o určení
neplatnosti těchto dvou smluv, dle kterých MV
provozuje vodohospodářskou infrastrukturu.

dokončení na straně 2
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Na konec poznamenal, že Otrokovice i Fryšták
svoji účastí na právní obraně podniku poskytly
VaKu Zlín  nástroj, aby mohl dát jasně najevo,
že VaK Zlín sám má vážný právní zájem na
jednoznačném soudním určení, zda tyto
smlouvy jsou platné. A že podpoří, aby soud
rozhodl ve věci samé. V minulosti představenstvo
VaK Zlín se k této žalobě na určení chovalo
spíše nesouhlasně. Pokud největší akcionář
město Zlín a nové představenstvo ve VaKu Zlín
informují občana, že pracují pro veřejný zájem
a jeho prospěch, tak u nadcházejícího
Okresního soudu ve Zlíně bude tato otázka
neplatnosti smluv jistě řešena.

V právní informovanosti pro přítomné
pokračovala Pavla Plašilová, právní zástupce měst
Otrokovic a Fryštáku,  na téma “Vymezení  pozic
jednotlivých akcionářů-obcí, mj. ve vazbě na
komplex smluv s Českou spořitelnou, a.s.“.

Uvedla, že pro akcionáře je důležitá informace,
zda a jak mají jednotlivé obce právo účastnit se
valných hromad a vykonávat na nich hlasovací
práva. V této věci jde o 14 obcí a Statutární město
Zlín. Dozvěděli jsme se, že VS Olomouc dovodil,
že Statutární město Zlín (SMZ) bylo po dobu, kdy
jednalo ve shodě s Jižní vodárenskou a.s. (JIV)
a Českou spořitelnou (ČS) nedovoleným
způsobem, obcházejícím stanovy a zákon, stiženo
zákazem výkonu hlasovacích práv. SMZ se však
s dohodou komplexu smluv s ČS vypořádalo
a ukončilo smluvní vztah, za který inkasovala
cca 36 000 000 Kč. Pokud však jde o 14 malých
obcí, k tomu, zda se jich zákaz výkonu hlasovacích
práv také týkal, se soud výslovně nevyjádřil. Soud
o nich uvedl, že nejednaly ve shodě s městem
Zlín, ČS a JIV, ale jen se podvolily ekonomickému
diktátu těchto subjektů. Těchto 14 obcí je však
omezeno v účasti na VH z jiného důvodu, a to
z důvodu smluvních závazků z komplexu smluv
s ČS. Pokud víme, tento komplex nebyl dosud
formálně ukončen. Na VH v r.2006 se jednalo
o převodu akcií těchto 14 obcí, vázaných
komplexem smluv, na Zlín. K převodu nakonec
nedošlo. Dále uvedla, že dostatečnou právní jistotu
o tom, zda na valnou hromadu mohou tyto obce
bez rizik smluvních pokut chodit a za akcie vázaná
komplexem smluv hlasovat, by jim zjednalo
jen rozhodnutí soudu. Některé obce to zvažují
a k tomu účelu mohou získat právní podporu
a případně i spolu na věci spolupracovat.

K této otázce se přihlásila, starostka obce
Hostišová, která informovala, že obce se valných
hromad účastní a to v dobré víře. Dotázala se, zda
obce riskuje nějaké sankce. JUDr. Plašilová
odpověděla, že podle textu smluv skutečně smluvní
sankce teoreticky uplatnitelné jsou.

Setkání v Otrokovicích o budoucnosti VaK Zlín
Dalším bodem, který pokračoval o informo-

vanosti zúčastněných se ke slovu dostal Michal
Špendlík, starosta obce Želechovice n. Dřevnicí.
Jako člen  Výboru pro vodovody a kanalizace při
ministerstvu zemědělství nám vysvětlil, že do
r. 2004 VaK Zlín byl vlastníkem i provozovatelem,
jedná se o tzv. „smíšený model“ provozování.
Naproti tomu dnes máme „model oddílný tzv.
provozní“, který přenechal provozování vodárny
soukromé společnosti VEOLIA. V kostce shrnuto
je situace taková, že při možnosti získání dotací na
opravy a obnovu vodárenské infrastruktury, je
takový „provozní model“ nezpůsobilý k podpoře.
Obce a města nedostanou finanční podporu od
evropské unie.

Provozní model přinesl pro města finanční
zatížení, jak zde zaznělo od starostů a důvodem je,
že obce jsou v nevýhodném postavení proti mono-
polnímu provozovateli Moravské vodárenské a.s.
a musí svoji vybudovanou infrastrukturu za
miliony pronajímat za směšné peníze.

Kolem poledne starosta města Otrokovic shrnul,
že je důležié si stanovit cíl, který zlepší podmínky
pro obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury
a konečně se posílí postavení drobných akcionářů
ve VaK Zlín, kteří na to čekají léta.

Co však bylo pro mne překvapením, byla řeč
nově zvoleného hejtmana kraje Jiřího Čunka, který
zastával názor, že lepší je se dohodnout, než se
soudit o pravdu s nadnárodní společností, která
má tolik peněz, že dříve umřete než se pravdy
a spravedlnosti u soudu dožijete. A pokud budeme
chtít zavřít ty, kteří jsou za to zodpovědní, tak
bohužel tyto tresty jsou povětšinou promlčené,
takže tam ničeho nedosáhneme. Připadal jsem si
jako v Jiříkově vidění jestli vidím a slyším dobře.
Nemáme viníky hnát k zodpovědnosti, ale s nimi
se dohodnout o lepších podmínkách na našem
ukradeném majetku! Přiznám, že se mi z toho
dělalo trochu mdlo a myslím, že jsem nebyl sám.
A když mluvil o VaKu  Vsetín, který před lety
ubránil, označil podnik o, který se starají obce
a města za socialistický a zjistil, že zaměstnanci
mají výplatu ve výši průměrné mzdy a přidávali se
korunky, sic neřekl komu a kam. Přemýšlel jsem
o čem ten člověk vlastně mluví. Problesklo mi
hlavou, že on sám pobírá 300tis. měsíčně, neboť
na Vsetíně je prakticky nenahraditelný a pobírá
plat, za senátora, starostu a hejtmana více jak tři
měsíce. Při této řeči jsem zlomil v ruce tužku
a myslím, že v sále by se krve nedořezal. Mluvil
také o „smíšeném modelu provozování“ který je
podle něho téměř vždy neefektivní, protože záleží
na tom který a jací starostové si sednou do
představenstva a víme každý sám kdovíjací jsme
ekonomové atd.?! Jeho výroky, že ví proč Zlín se

chová opatrně, aby neohrozily svoje pozice
a postavení celého Zlína, byli nevhodné. Pokud
VS v Olomouci označil viníky, jenž jsou Statutární
město Zlín, VEOLIA a Česká spořitelna, tak mě
připadá logické, že hold budou muset nést
odpovědnost za způsobenou ztrátu na majetku
VaKu Zlín i ostatních obcí a občanů. Pan Hejtman
měl podle mě spíše říct, že nechápe proč město
Zlín v této věci již nekoná patřičné kroky k nápravě.
A to jak z pozice města Zlína, tak z pozice
ovládajícího akcionářeVaKu Zlín. Nové vedení
města Zlína v čele s panem Adámkem (starostové
a nezávislí, ANO) má po právní stránce vymáhat
způsobené škody po bývalém vedení města Zlína
a z pozice ovládajícího VaK Zlín dosadit
představenstvo, které na základě pravomocného
rozsudku VS Olomouci, bude vyžadovat vrácení
podniku a vymáhat škody po vinících. Ba
dokonce, že politická strana lidová KDU-ČSL,
která v této věci se hrála hlavní roli na radnici ve
Zlíně, ale i v celém okrese, bude tyto viníky žalovat
a u soudu požadovat náhradu škody. Připadalo mi
vystoupení pana Čunka velmi nepatřičné.
Kolegiální rady typu, že na soudy je vždycky čas
a někdy dohoda je dobrá výhra, je neadekvátní,
v tak závažné hospodářské kriminalitě, která ve
VaK Zlín proběhla a zasáhla více jak 150 tis.
obyvatel.

Hned jak jsem se nadechl po této řeči, chtěl
jsem se pana Hejtmana na něco zeptat. Bohužel
hned jak skončil se svým projevem opustil toto
setkání. Zeptal jsem se tedy největšího akcionáře
města Zlína, ať se zde vyjádří, jak bude po výroku
VS Olomouci postupovat. Bohužel odpověď byla,
že nezastupují město Zlín.

Na konec setkání se přečetlo společné prohlášení
měst a obcí, které vyzývalo představenstvo
a dozorčí radu společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a.s., aby:
1. postupovali s respektem k pravomocnému

rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci
o neplatnosti usnesení VH VaKu z 30.4.2004,

2. přezkoumali dosavadní postup společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ve vztahu
k aktuálnímu provoznímu modelu,

3. zahájili jednání s provozovatelem MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc,
Tovární 41, PSČ 779 00, IČ: 618 59 575,
k zajištění práv společnosti v souvislosti
s rozhodnutími Vrchního soudu v Olomouci,

4. informovali na nejbližší valné hromadě
společnosti akcionáře o podniknutých krocích
dle této výzvy.
Výzvu podepsalo přes třicet zástupců samospráv.

Věřím, že petenti tím deklarovali, že se o privatizaci
vodárny budou nadále zajímat a že se v Otrokovicích
potkají a budou znovu jednat o vodárenství ve
zlínském okrese.

Zápis z jednání valné hromady Mikroregionu
Luhačovské Zálesí k problematice VaK Zlín

7. Diskuse
Bc. Špendlík informoval o současném stavu

sporu o VaK Zlín mezi Moravskou vodárenskou
(Veolia) a akcionáři VaK Zlín (především obcí
a měst). V Otrokovicích proběhlo setkání
starostů menších měst a obcí, kde byl představen
návrh změny na posílení provozu měst a obcí
(provozování vodáren samosprávami nebo

uzavření nové smlouvy s provozovatelem za
výhodnějších podmínek).

Návrh na usnesení, kdy by se MLZ měl postavit
za obce s tímto problémem.

Usnesení VH MLZ č. 19/2017 bere na vědomí
informace ve věci sporu o VaK Zlín a podporuje
opětovné převzetí provozní části vodárenství zpět
do společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Přítomno: 19
Pro: 18

Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.

Biskupice | Bohuslavice nad Vláří| Bohuslavice
u Zlína | Březnice | Březůvky | Dobrkovice | Dolní
Lhota | Doubravy | Horní Lhota | Hřivínův Újezd
| Kaňovice | Kelníky | Ludkovice | Luhačovice |
Petrůvka | Podhradí | Pozlovice | Provodov |
Rudimov | Sehradice | Slavičín | Slopné | Velký
Ořechov | Želechovice nad Dřevnicí

Mikroregion Luhačovské Zálesí – Podporuje navrácení podniku VaK Zlín
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Ing .  Radek Novotný:  makroekonom,
vodárenský konzultant a odborník na praktiky
zahraničních koncernů. Vede právní obranu
protiprávně TUNELIZOVANÝCH městských
vodáren s cílem vrátit hospodaření s vodou do
rukou měst nebo státu. Poskytuje poradenství
zastupitelům, vodařům a lidem, kteří chtějí
zachovat vliv města na vodu a na to, kde končí
peníze vybrané od lidí za vodu. Je autorem projektu
PRAVDA O VODĚ  jehož součástí je veřejně
dostupný zdroj ověřitelných dat a informací o vodě,
vodárnách, cenách vody, o jednání a prioritách
koncernů a pro ně skrytě pracujících anti-politiků.
Spustil CHARTA VODA 300 , tj. informování
300 vrcholových politiků ve sněmovně, v senátu
a ve vládě ČR o tom, jaké nemravnosti proběhly
a probíhají ve vodárnách v ČR.

� Ve vodárenství se pohybujete řadu let a stal
jste se expertem na vodohospodářskou
problematiku v ČR. Jak k tomu došlo?

20 let se věnuji cenným papírům, akvizicím,
fúzím a vstupům strategických investorů.
Vodárenstvím se zabývám od roku 2001, kdy jsem
zpracoval analýzu „Českého vodárenství a vodá-
ren“. V tom roce moje společnost organizovala
v roce 2001 soutěž na vstup strategického inves-
tora do vodárny Prostějov a zjistil jsem, že do ČR
žádní strategičtí investoři nepřichází. Přichází
firmy, které chtějí ovládnout zisky a monopol
vody, a investice mají zůstat na městech. Vše mají
zaplatit lidé v ceně vody.

Tomu jsem se postavil. Již v roce 2002 jsem
ministrům doložil, že se s pomocí anti-politiků
realizuje obrovská levárna. Měsíc poté mi mafiáni
zapálili u domu auto a garáž. Tak začal můj boj
o českou vodu. Můj příběh najdete na:
www.pravdaovode.cz/muj-pribeh/ 

� Milovníci české vody v rukou koncernů Vám
nemohou přijít na jméno. Označují Vás za
komunistu, ruského agenta, manipulanta.
Kdybyste byl populista, tak doloží, že lžete,
a nemusí Vám zapalovat auto, fyzicky Vás
napadat anebo Vás křivě obviňovat. Kde
berete sílu 16 let bojovat za českou vodu? Musí
to být neskutečně náročné nebo se pletu?

Je to náročné, ale znáte něco důležitějšího než je
voda a svoboda? To co se děje, je podle mého
názoru skrytá kolonizace a s tím přichází ztráta
naší svobody. To, že toto odhaluji, se tunelářům
nelíbí. Ani výsledky mých žalob a informování
lidí. Soudci potvrzují, že říkám pravdu. Proto
zkouší odvést pozornost taktikou: Zloděj křičí,
„okradli mne“. Krátkodobě někoho zmatou,
ale kdo je „zloděj“, se ukazuje čím dál více.

Pomluvy a hanopisy proto neřeším, ti co
organizovali proces tunelování okresních
vodáren se bojí, že to vyplave na povrch.
Odpovídají za tunely vodáren, za předraženou
vodu, za vybydlovávání trubek, za stamilióny
korun lidí v cizině. Proto přišly různé nabídky na
schůzky, nabídky k odkupu akcií, portálu

www.pravdaovode.cz nebo na podíl v zahraniční
firmě za 49 mil. Kč. Když to nezabralo,
tak přišly mafiánské praktiky a hanopisy.
http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/

Pravdu mají ti, co říkají, že to, co dělám kolem
vody, dělám ve svém zájmu. Nevidím důvod,
nechat se okrádat a cizince u české vody ne-
chci. Chci žít ve svobodné zemi a ne v kolonii,
kde jsou politici loutky v rukou cizinců. Máme
právo se bránit. Já se bráním a bránit budu.

� Jste v ČR jediný, kdo poskytuje informace
o dění a historii „tunelů vodáren“. Informace
dokládáte důkazy a to nenajdeme na žádném
jiném webu města či obce. Selhává demokra-
cie? Jde přece o strategickou surovinu?

Dobrá otázka. Oháníme se demokracii, ale
demokracie je vláda volených zástupců ve prospěch
občanů. Co tady máme, nemá s demokracií nic
společného. Často jde o vládu „Hadů“ v oblecích
dosazených podnikatelskými skupinami,
jednajících s veřejným majetkem ve prospěch
těchto skupin a na úkor občanů.

Zoufalá je práce policie. Mám důvodné
podezření, že část policie kryje rozsáhlou
hospodářskou kriminalitu. Jeden policista mi
nedávno řekl: „Pane Novotný, máte pravdu, ale
já s tím nic nezmůžu, je na tom deka a všichni se
bojí.“ Policie se bojí mafiánů? Kde to žijeme?

Justice? Určitě si nemyslíte, že dosažení pravo-
mocných rozsudků po 15 letech, kdy mi soudci
dají za pravdu, ale v cizině mezi tím skončí
800 mil. Kč (vybraných od lidí za vodu) je důkaz
o fungování justice? Vždyť to, co se stalo před
více než 10 lety, je promlčeno.

Proto jsem vytvořil projekt PRAVDA
O VODĚ, jehož součástí je datový portál
www.pravdaovode.cz. Dělám semináře pro
zastupitele, napsal jsem knihu „Pravda o vodě:
FAKTA“ a vystupuji v médiích v ČR i v zahraničí.

� Kolik peněz pluje ve vodárenství v ČR? Tedy
v infrastruktuře a kolik v obratu za vodné
a stočné za rok? Jaké investice v průběhu
20-30 let v této oblasti nás a další generaci čeká?

Hodnota infrastrukturního majetku v nových
cenách se pohybuje přes půl bilionu korun.
V odvětví proteče cca 35 miliard korun ročně,
které zaplatí lidé v ceně vody. Z toho oficiálně
2 a neoficiálně až 5 miliard končí v zahraničí a už
se do českého vodárenství nikdy nevrátí. Odvětví
proto musí dotovat města ze svých rozpočtů!  Takže
platíme za vodu 2x více než musíme. Jen na
Zlínsku díky Hadům na radnici odteklo z peněže-
nek lidí za 12 let do ciziny cca 800 mil. Kč.

� Jaké investice nás čekají, pokud nedojde
k nápravě?

Můj odhad je 150-200 miliard jednorázově
a pak cca 20 miliard ročně, pokud převezmeme
vodu zpět do vlastních rukou do 3-5 let. Pokud to
neučiníme, bude tato částka progresivně růst
a poroste i cena vody. Přijde skokové zdražení

vody. Za vodu budeme platit 500 Kč/m3. Pokud
přijdou sucha tak i 800 Kč/m3. Mezi tím budou
Hadi na radnici chrochtat u korýtek. Samozřejmě
může být vodné a stočné za 50 Kč/m3, ale potom
naší krajinou budou protékat stoky, životní
prostředí na to bude doplácet a budeme pít
závadnou vodu. Díky starým vodovodům bude
voda unikat.

Řešení přijde, ale nedoplatíme se, resp. naše
děti se nedoplatí. Nebo řešení přijde dříve, ale
důvod bude nečekaný - na závadnou vodu začnou
umírat lidé, pak bude řešení rychlé, obdobně jako
s lihovou mafií.

� Nepřeháníte s tím, že za vodu budeme platit
800Kč/m3 a že budou lidé umírat na závad-
nou vodu? Připadá mi, že mluvíte o rozvojové
zemi někde v Africe nikoliv ve střední Evropě.

Pane Čablo, jsem makroekonom a vodárenství
se věnuji 16 let, nevím, jestli to víte, ale Česká
republika byla nedávno zařazena, co se týká
ekonomiky, mezi rozvojové země. Co se týká cen
vody, tak před léty, byla cena na 0,80 Kč/m3
a nyní je její průměr 84 Kč/m3.

Růst z 80 Kč na 800 Kč, je stejně neuvěřitelný
a stejně pravděpodobný vývoje jaký ten předtím.
Pokud bude z vody kšeft a ne veřejná služba, tak
nás a naše děti toto nemine.

� Jak funguje údajná regulace vodného
a stočného? Léta jsou ožebračováni lidé, co
legislativa v ČR? Jsou zákony udělány
pro ochranu spotřebitelů nebo těch kdo si
z VODY dělají byznys?

Regulace existuje, ale je nefunkční. Regulace
by měla být postavena na tom, že se reinvestuje
a ne, že se vše, co jde, pošle do ciziny. Pokud by šlo
o automobilový průmysl, pak by výrobce aut, který
vše financuje, inkasoval 5% zisku a prodejce aut,
který investovat nemusí, by inkasoval 95% zisku.
Pochybuji, že by Hyundai nebo Škodovka u nás
za těchto podmínek financovala výstavbu fabrik
a vývoj nových aut. Ve vodárenství, tento
absurdní systém máme a nikomu z politického
vedení státu to nevadí. Což není normální
a je třeba se ptát proč. Více popisuji na
www.pravdaovode.cz/cena-vody-regulace-fikce/

� Vyhrál jste několik soudních sporů u Vrch-
ního soudu v Olomouci. Soudce krajského soudu
jeden nazval nemravným pokoutným procesem,
jaký ještě neviděl. Berete jako satisfakci, vyhrát
za 15 let soudní spory o VODU s oligarchy,
kteří léta manipulují s lidmi i soudci?

Částečně samozřejmě ano, ale 15 let soudních
sporů mne stálo část mého života, mnoho práce,
času a také peněz. Beru to jako vítězství rozumu
a práva nad chobotnicí a také šanci spustit
od-instalaci cizinců od našich studní. Jsem rád, že
i díky rozsudkům lidé začínají chápat o co jde, že
máme příležitost vrátit vodu a její správu zpět do
rukou měst a obcí resp. jejich vodáren.

pokračování na straně 4
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� Co tento rozsudek občanům přináší?
Politici říkají, že pokud si vezmeme podnik
zpět, pak nás to bude stát více než doposud?
Máte stejné obavy?

Toto může říct jen slaboduchý člověk nebo
někdo, kdo pracuje skrytě pro koncerny. Vodu si
umíme prodávat lépe než přes cizince či
překupníky. Důkazem jsou s Vakem Zlín
sousedící městské vodárny Přerov, Vsetín,
Uherské Hradiště, Kroměříž. Voda je zde
levnější, čerpají dotace, přitom více investují a lidé
neposílají stamilióny do ciziny.

Co lidem přinese vrácení vody do městských
vodáren? :
1)Rozumnou cenu vody.
2)Možnost čerpání dotací z EU.
3)Zisky z vody v rukou samospráv.
4)Vyčistění radnic od Hadů na radnicích.
5)Prioritou správy vody budou zájmy občanů

a měst a ne zájmy koncernů a cizinců.
6)Reinvestování peněz vybraných do lidí za

vodu do obnovy trubek v regionu = čistou
vodu a potoky.

� Říká se, že nás bude VEOLIA žalovat za
ušlý zisk, je něco vůbec takového možné?

To může říct jen člověk, který spoléhá na to, že
lidé neznají fakta a rozsudky. Myslíte, že ten, kdo
je soudci odhalen jako subjekt, který se podílel na
protiprávním jednání, by měl s takovou žalobou
šanci uspět? Já ne.

� Krajský úřad Zlín nechal zpracovat
studii, která posuzuje převedení majetku zpět
pod správu obcí a měst po vynesení pravo-
mocného rozsudku soudu. Ve studii se mluví
o tom, že VaK Zlín vlastnil provozní část
(200 zaměstnanců, auta, stroje) a inkasoval
od lidí peníze za vodné a stočné. Bude toto
možné převést zpět?

Podívejte se, když kolaboranti chtěli, tak voda
přešla do rukou koncernu za cca 2 měsíce. Ve
Zlíně se „parta ve vedení vodárny a města Zlín“ na
to „připravuje“ 7 roků. Takže pokud Březík a spol.
pracují pro vodárnu a města, pak vodu již máme
v rukou Vaku Zlín a lidé jásají. Jsou podány
žaloby, trestní oznámení a bude vráceno
neoprávněné obohacení. Pokud tomu tak není,
pak pokračuje v jiném složení stejné jednání ve
prospěch koncernu.

Politici Zlína dobře ví, jaká nemravnost se
s vodárnou Zlín a s vodou stala, a ví, že voda
a hospodaření s ní převzít zpět lze, pokud
to nedělají, pak NA RADNICE NEPATŘÍ.
www.pravdaovode.cz/zastupitelum/zastupitelum-
co-delat/

Je to jen a jen o tom, pro koho „politici“ pracují.
Převzetí vodáren do rukou měst se děje ve
velkém ve Francii, v Německu. Doporučuji všem
dokument: Jak korporace bohatnou na vodě?
https://youtu.be/Fb4Cgu8Pdy8

� Myslíte si, že je možné získat zpět i cca
800 mil. zisku inkasovaný Veolií? Je třeba
o tuto věc u soudu bojovat už z principu,
abychom viděli, zda justice v české republice
chrání veřejný zájem?

Jsem o tom na 100% přesvědčen. Když vám

ukradnou auto, necháte ho tomu, kdo s ním jezdí
nebo si ho vezmete zpět? Soudci již pochopili, co
se ve vodárnách páchá, tady jsem prošlapal cestu
a pomohly i Otrokovice a Fryšták. Pokud
koncern bude chtít zachovat dobré jméno své
matky, pak ke sporu nedojde, pokud půjde po
penězích, tak lidé a další generace již budou vědět,
co to znamená, když nějaký anti-politik řekne, že
Veolie je partner měst a obcí. Je to prázdná fráze.

Nevěřím, že zahraniční vedení Veolie nechá
kohokoliv z vedení v jakékoliv zemi, tedy i v ČR,
poškozovat jméno Veolie, když se seznámí
s tím, jak a kým byly u nás tzv. provozní tunely
instalovány.

� Slyšel jsem názor, že Zlín nepřijme rozsu-
dek soudu, jenom proto, že by platil náhradu
škody. Prý musí ochraňovat obyvatele Zlína.
Jak se na to díváte Vy?

To je blbost, že? Soud odhalí jejich protiprávní
jednání, kterým odškubávají léta občany a oni
tvrdí, že chrání občany, kteří léta platí nejdražší
cenu vody a díky tomu posílají stamilióny do
ciziny.  Podávají nebo nepodávají žaloby na tunel?
Nepodávají. Udržují v chodu protiprávní systém?
Udržují.

Ve Zlíně toto těžko prokáží. “Smyslem činnosti
samosprávného orgánu je ochrana veřejného
zájmu, včetně veřejného zájmu přesahující katastr
města nebo obce.“ A dále “Má-li město zato, že
je ve společnosti porušen zákon s dopady na
občana bývalého zlínského okresu, bylo jejich
zákonnou povinností, a ve veřejném zájmu proti
takovému jednání zasáhnout.“ - JUDr.Weinštuk,
samosoudce KS Brno

� Představenstvo Vak Zlín dosazuje město
Zlín, tzn. jedná tak, jak chce vedení Zlína.
Chtějí ochránit akcionáře nebo maskují
neochotu dělat kroky ve prospěch lidí?
Připadá mi, že si město Zlín a Vak Zlín léta
hraje na úkor lidí. Jak to vnímáte Vy?

Souhlasím a potvrzují to i soudci. Říkají lidem
něco jiného, než léta dělají. Od roku 2004 činili
vše, aby nebylo odhaleno hanebné a protiprávní
jednání vedení Vaku Zlín a města Zlín. To se jim
nepodařilo, díky mé důslednosti. Máme na stole
pravomocná rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci. Soudci potvrdili, že o protiprávním
jednání říkám léta pravdu.

� Jak jednají s akcionáři nyní?
Jediný rozdíl mezi Janečkou, Soldánem,

Šebíkem a Březíkem je v tom, že Adámek,
instaloval do vedení „levou ruku“ p. Březíka,
který díky Adámkovi bere 108 tis. měsíčně.
Adámek má přitom jako primátor „pouhých“
cca 75 tis. Kč. Tolik Janečka, Soldán ani Šebík
oficiálně nikdy z vytunelovaného VaKu neinka-
sovali. P. Březík má 108 tis. Kč měsíčně. Zda
udělá a řekne v podstatě cokoliv si udělá názor
každý sám.

Krátká, ale velmi výstižná ukázka jeho jednání,
které pan Adámek tak vysoko cení a kterému
přihlížel je zde: https://youtu.be/OO6OYa-7N9o

Mám důvodné podezření, že tito lidé činí vše,
aby pochybné smlouvy co nejdéle nebyly
prohlášeny za neplatné. Ve vztahu ke Krajskému

úřadu ve Zlíně, který řešil odebrání licence
Moravské vodárenské a. s., prý Březík z VaKu
Zlín prohlásil, že smlouvy považuje za platné!
Takto se člověk, který chce zpět vodu a svůj
majetek nechová. Vedení VaKu Zlín nekoná kroky
k navrácení podniku a vody zpět do rukou obcí.

� Když VS Olomouci vyslovil neplatnost valné
hromady 30.4.2004, čekal jste že se podnik
do roka převede zpět do rukou obcí a měst?
Věřil jste, že zastupitelé města Zlína a nové
představenstvo Vaku Zlín převezmou štafetu
žalob a budou vodárenský podnik Vak Zlín
a lidi bránit?

Ani chvíli jsem nepochyboval o tom, že ne.
Odhalili pro koho pracují již na první valné
hromadě Vaku Zlín, když nastoupil p. Březík
a jeho parta do představenstva. Místo informace,
že stahují odvolání Vaku Zlín proti žalobám na
neplatnost protiprávních valných hromad,
kterými byl VaK Zlín vytunelován a informace,
že podávají žalobu a trestní oznámení na
pachatele protiprávního vytunelování vodárny, na
vydání neoprávněného obohacení a neplatnost
smluv s Veolií, začal Březík přednášet o tom, jak
bude společnost informačně otevřená. Tím řekl
s jakým úkolem ho tam p. Adámek (STAN)
dosadil. Mlátil slámu a udržuje systém, kdy zisky
z vody vybrané od lidí na Zlínsku potečou
do zahraničí. Když poté předložil akcionářům
k schválení smlouvu o odměnách pro sebe a své
kolegy a v návrhu bylo uvedeno, že odměny jim
bude platit Veolia, tak se zcela zdiskreditoval.
Provalilo se, pro koho pracují.

O tom, co je pan Březík zač vypovídá nejlépe
to, že mne požádal, abych představenstvu
přednášel o budoucnosti Vaku Zlín jako
vodárenský odborník, že mi to zaplatí.
Odmítl jsem, protože přednášet lidem, kteří
udržují v chodu nemravný a protiprávní systém,
na úkor občanů a vodárny nemá smysl. Pan
Březík si v téměř stejné době, kdy mi mazal
med kolem pusy, najal advokáta, který mi
poté  vyhrožoval trestním oznámením za to, že
o vytunelovaném Vaku Zlín říkám, že je
vytunelovaný. Toto o lidských i manažerských
kvalitách pana Březíka říká vše.

T a d y  s e  o  n ě m  d o z v í t e  v í c e
www.pravdaovode.cz/zlin-2015/

Březík a jeho parta dělají totéž, co před nimi
Sodlán, Janečka anebo Šebík, jen si za to
nechávají od lidí víc platit - udržují v chodu
protiprávní tunel, kdy zisky tečou dál do zahraničí
a škody se promlčují.

� Co jste udělal, když jste slyšel, že Moravská
vodárenská a.s. podnik nevydá, a tedy že
převod nezačne?

Nejdříve jsem nabídl vedení vodárny Zlín, že
ukončíme všechny spory a rezignuji na zaplacení
soudních náhrad a náhrady škod, aby měli zdroje
a prostor i čas na vedení soudní obrany vodárny
a lidí. Vůbec neodpověděli, žaloby nepodali
a vše jede dál.

Takže jsem se obrátil znovu na soudy, na
policii, na krajský úřad, na hejtmana, na rozumné
politiky a začal jsem ještě informovat lidi. Činím
kroky, které znemožňují vedení vodárny tvrdit, že
neměli informace a činím kroky, aby bylo možné
odhalit rozsáhlou kolaboraci, což musí posoudit
soudy, policie a voliči/občani.

dokončení na straně 5
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pokračování ze strany 4
Se svými právníky jsem podal podnět na

ministerstvo zemědělství, které následně nařídilo
Zlínskému kraji, aby zahájil řízení o odebrání
licence Moravské vodárenské na provozování
zlínských vodáren. Hejtmanství to ale odmítlo.
Ministerstvo se proto obrátilo se stejným příkazem
na Olomoucký kraj, kde firma také působí.
(https://pravdaovode.cz/novinky/zlinsky-kraj-
odmitl-resit-veolii/ )

� Jak plyne z našeho rozhovoru „Bitva
o vodu“ je stále aktuální. Jaké kroky
občanům doporučujete? Jak se mají zbavit
cizinců u vlastní studny a vodu vrátit do VaK
Zlín?

Voda šla předat do rukou koncernu, půjde

převzít zpět. Podívejte se k sousedům 20-30 km
vedle Zlína na Vak Přerov, Kroměříž, Vsetín, Slo-
vácko, zde vše funguje ku prospěchu obcí a občanů
a zcela bez cizinců.

Ptáte se na kroky a řešení? Je to prosté. Lidé se
musí o vodu zajímat a musí pochopit, co Hadi na
radnici páchají. Je třeba se zbavit kolaborantů. Od
toho jsou volby. Noví lidé na radnicích můžou
navolit nové představenstvo do Vak Zlín a můžou
se začít činit právní kroky na převzetí vodárny
i uplatnění náhrad škod po pachatelích. Věřím, že
na Zlínsku to lidé u voleb darebákům spočítají.

Vše co, se stalo s vodou a vodárnou, mohou
lidé zjistit: www.pravdaovode.cz/zlin.

Zde lidé snadno ověří, kdo jim říká pravdu
a kdo jim lže. Pokud se lidé podívají na stav
selským rozumem, pak Hadi na radnici či

v oblecích nemají šanci. Přišel odsun vojsk SSSR,
které u nás měly být na věčné časy a už nejsou.
Nyní přichází doba převzít vodu zpět do rukou
měst a obcí a odsun koncernů od české vody.

� Co chcete vzkázat občanům Zlínska?
Přeji vám pevné nervy a odvahu k rozhodnutí,

nebýt ovce. Politici se bojí jen veřejného mínění
a voleb – dejme jim poznat, že oprávněně. Cizince
ani Trautenberky pro prodej české vody nepotře-
bujeme. Voda je život a náš život, ani život našich
dětí do rukou koncernů rozhodně nepaří. Pokud
máte stejný názor, přidejte se k lidem, kteří
požadují vrátit vodu zpět do rukou městských
vodáren a úpravu legislativy kolem vody
ve prospěch lidí.     http://pravdaovode.cz/
chci-vodu-v-rukou-samosprav/

INFOKAPKA – ztráta důvěry
Na zasedání zastupitelstva v Napajedlích jsem

upozorňoval, že informace uvedené panem
Březíkem, předsedou představenstva ve
VaK Zlín v Napajedelských novinách, mají
zavádějící charakter, neboť při vyslovení
písmene A musí zaznít i písmeno B, a to
bohužel pan Březík opomněl. Takové jednání od
nejvyššího představitele našeho podniku
VaK Zlín je zarážející. Bohužel i vedení města
Napajedla tato zjištění ignorovalo, neuvedlo
některá tvrzení pana Březíka na pravou míru
a ani se nesnažilo v Napajedelských novinách
upřesnit či doplnit zavádějící data a grafy
uvedené v INFOKAPCE. Je otázkou, zdali tato
aktivita nemá charakter podvodného jednání
či porušení povinnosti při správě cizího majetku
a  péče řádného hospodáře, když pro veřejnost
se upravují údaje o celkovém hospodaření
i jednotlivých ekonomických ukazatelích
podniku Vodovody a kanalizace Zlín a.s..

� Březík INFOKAPKA:
Je VaK „vybydlená“ společnost?
„650 milionů korun do oprav infrastruktury

celkově bylo vloženo ze strany Moravská
vodárenská a.s.“

650 miliónu do oprav nevložila Moravská
vodárendká a.s.(VEOLIA) ze svého zisku, ale
z našich plateb za vodu, jelikož opravy
jsou kalkulační nákladovou položkou. Tyto
peníze však nejsou určeny na obnovu
infrastruktury (investice), ale na její provoz,
tzn. jsou to výdaje nutné pro zachování
funkčního zařízení na dodávky pitné vody
a čištění splašků. Tyto prostředky samozřejmě
musí VEOLIA do infrastruktury vkládat, neboť
vybírá tržby od lidí  a dodávka vody tedy musí být
života schopná.

� VEOLIA v MF Dnes:  „630 milionů
krorun vklad Moravské vodárenské a.s. do
oprav infrastruktury“.  Nejsou si ty informace
podobné?

dokončení na straně 6
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pokračování ze strany 5

� Březík INFOKAPKA:
Zisk Moravské vodárenské a.s.
„Zisk Moravské vodárenské a.s. V roce 2017

činí 3,90 z kubíku vody, což je pouhých 4,5%“

Zde uvádím odpověď občana z Otrokovic,
jenž napsal na reakci Březíkovi INFOKAPKY.
Celý článek si můžete přečíst v Otrokovických
novinách z 21.července 2017, cituji:

„Zisk Moravské Vodárenské 3,90Kč za kubík
vody je přiměřený, ale snad zbytečný.Tento zisk se
dostává mimo ČR, vytváří se z prodeje naší vody,
naší energie, chemikálií a z práce našich lidí.
O tento zisk mohla být voda levnější nebo zisk
mohl sloužit k investování do infrastruktury
společnosti.Pan Březík taktně pomlčel, kolik
dělal zisk v předchozích letech.“  Konec citace.

� Březík INFOKAPKA:
Z regionálncíh investic – Napajedla
Do výstavby ČOV Napajedla byla vložena

dotace VaK Zlín ve výši 25 milionů korun
a ročně Moravská vodárenská a.s.hradí 1 milion
korun na obnovy ČOV. Přesto je zde solidární
vodné a stočné.

A. Na stavbu vodohospodářského díla
v Napajedlích byli použity tyto finance :
1. Dotace od státu 37 570 000Kč
2. Půjčka od SFŽP 41 750 000Kč
3. Vlastní zdroje města 25 050 000Kč

CELKEM 104 370 000

Znamená to, že město Napajedla zaplatilo
výstavbu ČOV svými prostředky v objemu
66 800 000Kč a státní dotací 37 570 000Kč.
VaK Zlín se nepodílel žádnou dotací na
výstavbu ČOV Napajedla.

B. Nájemné
Před privatizací podniku, VaK Zlín platil

nájem 5.5 milionu korun ve výši odpisů
a dohromady to dělalo za 5 let 27 500 000Kč.
Po prodeji podniku v roce 2004 a vstupu
strategického partnera VEOLIA nájemné činí
5 000 Kč za rok. V roce 2004 se pohybovala
cena stočného 18 Kč dnes ji máme přes 40 Kč.

C. Obnova ČOV
Město Napajedla si nechalo v roce 2003

zpracovat posudek na ČOV Napajedla kde v závěru
je doporučení : „ V horizontu 2008-2012 zabezpečit
financování a vlastní rekonstrukci a doplnění
ČOV“....„Výše nákladů na tuto zálečitost je velmi
obtížně stanovitelná a bude do značné míry záviset
na míře nutné účinnosti ČOV vzhledem k imisním
limitům. Výměnu strojního zařízení po dožití lze
odhadnout vzhledem k investiční ceně 32 mil. na
cca 25 mil. Kč. Je nutno podotknout, že tento
rozsah není nutno provádět jendorázově, ale jistě
bude rozložen do delšího časového úseku.

Stanovení výše investičních nákladů na stavební
část je velmi komplikované, ale dle odhadů by se
mohlo pohybovat mezi 5-15mil.Kč dle rozsahu
opatření.“

Pokud se podíváme na uzavřené smlouvy, tak od
roku 2005 byla výše obnovy nájemcem Zlínskou
vodárenskou a.s. (skupina VEOLIA) 10 000 Kč
a od roku 2010 je to ve výši 1 000 000 Kč. Je
otázkou, zda to na reprodukci vodohospodářského
díla ČOV Napajedla v budoucnu stačí.

D. Solidární vodné a stočné
Je krásné slyšet, že se podílíte na solidárném

vodném a stočném a jste jeho součástí. Jenom mně
připadá, že se z toho stala mantra, kterou nikdo
nedokáže účetně vysvětlit a nikdy nebyla občanům
předložena. V Napajedlích se používá tato mantra
kdykoliv, když se na zastupitelstvu bavíme kolik
VEOLIE inkasuje zisk z naší ČOV. Když
zastupitelstvo hlasovalo o tom, aby byl občanům
představen ekonomický výpočet stočného na ČOV
Napajedla, hlasovali zastupitelé proti tomuto
usnesení!? Staráme se o město hospodárně a jsme
solidární s městy a obcemi nebo s nadnárodní
korporací, která si od lidí vyinkasovala na vodném
a stočném 800 milionů korun? Je solidární vodné
a stočné opravdu solidární?

I NF OKAPKA  –  z t r á t a  důvě r y

Od 1.1. 2018 se praktičtí lékaři mohou stát
potenciálními zločinci,  když nevystaví
tzv. e-recept. Bude jim hrozit pokuta až 2 mil.Kč.
Nevadí, přece máme těchto lékařů dost ve všech
regionech, zejména v těch okrajových. Tak proč
jim život dále nekomplikovat, třeba povinností mít
od 1.3. 2018  navíc i EET.

Ano, přesně takto si naši politikové představují
řešení problému s nedostatkem lékařů, slovo
Kocourkov je slabým výrazem.

Nynější, stoletá praxe spočívá v tom, že lékař
naordinuje pacientovi lék, napíše jej ručně či
vytiskne na papírový recept a předá nemocnému.
Ten si jej vyzvedne ve své lékárně, dle svobodné
volby. Nově lékař zadá ve svém autorizovaném
programu lék a pošle žádost na tzv. Centrální
úložiště elektronických receptů. Z něj by
mělo dorazit bleskově schválení a na papír je
vytisknut čárový kód, dle kterého pak v lékárně
bude vydán příslušný lék. Pokud vše po

technické stránce bude v pořádku...
Zákonodárce však v zákonu o elektronické

preskripci č. 378/2007, stanovil pokutu za
nerespektování povinné elektronické preskripce
až do výše 2 mil.Kč. Jaká společenská
nebezpečnost, daná výší pokuty, tkví v tom,
že pacient dostane stejný lék a jediným rozdílem
bude to, že místo čárového kódu přinese do
lékárny klasický recept?

Zajímavé je i ustanovení, podle kterého nelze
předat recept rodinnému příslušníkovi. Snad
každý z nás má doma starého rodiče, babičku
či dědečka, kterému již jeho zdraví nedovoluje
jednou za tři měsíce dojít k svému lékaři pro
recept.  Ale to vlastně problém nebude, protože
děda má počítač a WIFI, běžně mailuje a obdrží
recept přes email, nebo SMS...

Navíc lékař zcela ztratí informaci o tom, jestli
v době předpisu léku není dotyčný zrovna
hospitalizován. V tom případě je totiž jeho

léčba hrazena z prostředků nemocnice
a případný předpis účinného léku je připsán k tíži
předepisujícího ambulantního lékaře. Tedy další
postih.

Elektronizace má pomáhat oběma stranám
a urychlovat nezbytnou administrativu. „Pokud
systém nebude obsahovat další funkcionality,
jako je například lékový záznam pacienta nebo
možnost kontroly duplicit či interakce jeho léků,
nepřinese mu žádnou výhodu,“ domnívá se Filip
Vrubel, zdravotnický expert společnosti Deloitte.
Navíc, pokud je v zákoně dána možnost likvidace
ambulantní praxe pro naprosto bagatelní
„přestupek“, pak se nelze divit, že personální
devastace zdravotnictví bude pokračovat. Že
mnoho lékařů po zvážení podobných buzerací
zvolí raději klidnější (a lépe placené) místo
v zahraničí.

Ing. Jiří Procházka, MBA, člen výboru pro
zdravotnictví Zlínského kraje

EET -  Elektronický recept aneb jak otrávit lékaře a pacienta
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V roce 2016 se uskutečnil ve městě
Napajedla  historicky první návrh na konání
místního referenda. Škoda, že se tady cítí být
rozhodování schopni pouze lidi ve vedení.

Již na základní škole se děti v České republice
učí o tom, že žijí v demokratické zemi, kde se ctí
občanské svobody a každý občan nese určitou
zodpovědnost za to, v jakém státě žije.

Jedním z práv, které garantuje Ústava, je právo
měst a obcí na samosprávu. Města mají ze zákona
právo na to, aby ve věcech, které nespadají
pod státní správu, mohla rozhodovat sama
(samostatná působnost). Toto rozhodování padá
na bedra zastupitelům, kteří jsou jako kolektiv
nejvyšším orgánem města a řídí se primárně
zákonem o obcích. Naproti tomu městské
a obecní úřady (zaměstnanci městského nebo
obecního úřadu – úředníci, s tajemníkem v čele)
jsou pověřeny výkonem přenesené působnosti
a řídí se primárně správním řádem.

I proto, že tyto instance se řídí rozdílnými
zákony, jsou termíny město a městský úřad
nezaměnitelné.

Město jsou primárně lidé, občané žijící na
území města, kteří si do čela města každé čtyři
roky volí zastupitele, aby mohli hájit jejich
zájmy. Rozvoj města tak fakticky řídí pouhá
nadpoloviční většina zastupitelů, v menších
městech to je okolo deseti lidí. Tváří města je po
dobu volebního období starosta, který se ovšem
musí řídit vůlí zastupitelstva a zodpovídá se
zastupitelům, potažmo občanům. Možnost
občanů zasahovat do vedení města ale není
omezena pouze na dva dny komunálních voleb
v období čtyř let. Existují nástroje přímé
demokracie, které se dají využít nezávisle na
volebním období. Mezi tyto nástroje se od roku
1992 řadí i místní referendum (všelidové
hlasování).

Místní referendum by se mělo využívat
v případech, kdy se rozhoduje o velkých
investicích anebo důležitých krocích měst.
Cesty k místnímu referendu jsou dvě.

1. Buď může místní referendum v určité otázce
anebo otázkách vyhlásit samo zastupitelstvo,
jak je uvedeno jak v zákoně o místním referendu
(zákon č. 22/2004 Sb.) a zároveň v zákoně
o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.)

2. nebo mohou občané složit přípravný výbor,
ten sepíše návrh na vyhlášení referenda
a k tomuto návrhu doloží podpisové listiny,
které podepíše potřebný počet obyvatel
s místem trvalého pobytu v daném městě
(zákon č. 22/2004 Sb.).

Pokud místní referendum vyhlašuje zastu-
pitelstvo města, stačí, když vyhlášení referenda
schválí na veřejném zasedání nadpoloviční
většina zastupitelů. Pokud návrh na vyhlášení
místního referenda přijde od občanů, musí takový
návrh splnit požadavky stanovené zákonem
č. 22/2004 Sb., a následně projít kontrolou
městským úřadem. Teprve poté, co je tento návrh
označen městským úřadem za bezvadný, přijde
„na stůl“ zastupitelstvu, které o něm hlasuje.

V roce 2016 se v malém městě, v Napajedlích,

... Napajedelské referendum ...
Když město nechce, cestu si vždy najde

dala dohromady skupinka občanů, která při-
pravila návrh na konání místního referenda
ve věci zámku a parku. V Napajedlích se
nachází zámek se zámeckým parkem. Zatímco
budova zámku a většina parku je nyní
v soukromém vlastnictví, budovy v areálu
parku mají jiné vlastníky – klub kultury
s loutkovým sálem patří městu, tenisové kurty
a hřiště vlastní sportovní oddíl Napajedla.
Vlastník zámku a zámeckého areálu se rozhodl
své nemovitosti prodat a v souladu se záko-
nem dal přednostní nabídku k odkupu městu
Napajedla. Zastupitelstvo města Napajedla se
ovšem odmítlo touto nabídkou zabývat.

Předtím, než se zámecký areál dostal do
rukou posledního majitele, byl volně přístupný
a průchozí. Klub kultury, včetně loutkového
divadla a sportovišť byly hojně využívány
a někteří starší občané pamatují, že v těchto
budovách byla mateřská školka. Se zámkem si
spojují i vzpomínky na to, jak se naučili plavat
v otevřeném bazénu, který tam je dodnes, jiní zase
bruslit na jezírku a nemálo se jich naučilo v areálu
jezdit na kole. Zámek Napajedla býval po docela
dlouhou dobu součástí každodenního života
většiny starousedlíků. Zámecký areál mimoto
rozděluje Napajedla na dvě části a sloužil jako
bezpečná cesta pro děti do školky, školy, pro
dospělé do kostela, na hřbitov a do centra mimo
velmi frekventovanou hlavní cestu. I z těchto
důvodů se přípravný výbor rozhodl využít
možnosti přímé demokracie, aby Napajedláci sami
rozhodli o tom, zdali by město mělo tento zámek
i s přilehlým parkem koupit.

Předseda výboru se nejprve setkal s většinou
zastupitelů, včetně starostky a místostarosty, aby
je informoval o připravovaném návrhu. Výbor
podal 10.8.2016 (aby se stihly všechny zákonné
termíny ke konání tohoto referenda ještě v roce
2016 v souladu s podmínkou, kterou si určil sám
vlastník zámku ve své původní nabídce zaslané na
město), na městský úřad Napajedla návrh
podepsaný 1493 občany, z celkových 6017
oprávněných voličů (nutný minimální počet
stanovený zákonem představoval 1203).

Majitel zámku po domluvě s přípravným
výborem zpřístupnil zámek i park, které si
Napajedláci mohli prohlédnout při dnu otevřených
dveří 30. a 31. srpna 2016. Aby návštěvníci mohli
vstupovat do všech budov v areálu, podal předseda
přípravného výboru písemnou žádost na město
Napajedla, aby i město zpřístupnilo v tyto dny
budovy města. Město (rada města Napajedla) ale
této žádosti nevyhovělo. Návštěvníci si tak mohli
prohlédnout pouze budovu zámku a zpřístupněný park,
klub kultury a loutkové divadlo zůstaly bezmála
700 občanům uzavřeny.

Městský úřad zkontroloval a označil podaný
návrh za vadný a dne 5.9.2016 jej vrátil
přípravnému výboru. Důvodem bylo chybějící
datum narození u osob, které návrh podepsaly.
Všichni dobrovolníci se vydali zpět do ulic
a začali doplňovat chybějící údaj, datum narození,
u všech signatářů.

Jelikož toto samé referendum mohlo vyhlá-
sit samo zastupitelstvo, bez sbírání podpisů
a dalších formalit, pár opozičních zastupitelů

vyvolalo na 5.9.2016 mimořádné zasedání
zastupitelstva města. Jediným bodem programu
bylo vyhlášení místního referenda v otázce
prodeje zámku a zámeckého areálu Napajedla,
aby o této možnosti nerozhodlo jen pár
vyvolených. Po více jak hodinovém jednání se
ale ukázalo, že vedení města nemá zájem
přenechat toto rozhodnutí na lidech.

Přípravný výbor ve stanovené lhůtě 15 dnů
podal 20.9.2016  opravený návrh. Dobrovolníci
stihli dohledat a doplnit veškeré údaje u 1402 lidí.

Městský úřad ale opět vrátil opravený návrh
5.10.2016 přípravnému výboru. Tentokrát
vytkl následující nedostatky: vícestránkové
podpisové archy, otázka referenda musí být
uvedena v plném znění na každé stránce
archu, všechny údaje musí signatář uvést
vlastnoručně. Z celkových 1402 podpisů uznal
městský úřad Napajedla 130 podpisů.

Neexistuje přesný vzor toho, jak má podpisová
listina vypadat. Podpisový arch dle zákona může
obsahovat jednu až neomezený počet otázek,
o kterých se má hlasovat. Dále musí obsahovat
označení místa, kde se má referendum konat,
údaje o všech členech přípravného výboru
(jméno, příjmení, úplná adresa trvalého pobytu,
datum narození a vlastnoruční podpis), jejich
počet je též neomezený. Další náležitostí podpiso-
vého archu je upozornění pro podpisovatele: „Ten,
kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání
místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou
listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona
o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině
uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku,
za který mu může být uložena pokuta do výše
3,000,- Kč.“ Všichni, kteří návrh na referendum
podepíší, musí uvést na podpisovém archu své
jméno, příjmení, úplnou adresu trvalého pobytu,
datum narození a „vlastnoruční podpis“.

Oříšek pro čtenáře. Zkuste toto vše vměstnat na
jeden list papíru a ještě ponechat dostatek  místa
pro to, aby se průměrný člověk trefil a čitelně
vyplnil požadované údaje vlastní rukou.

Při představě podpisových archů formátu A4
se vícelisté archy jeví jako jediné účelné řešení.
Rozhodně je to pro obyčejného smrtelníka
pohodlnější než si objednávat velkoformátový tisk
a poté chodit sbírat podpisy s plachtou, což je
postup, který navrhovali jak členové senátu
Krajského soudu v Brně, tak členové senátu
Nejvyššího správního soudu.

Tento postup proto z čistě praktických
důvodů zvolil přípravný výbor v Napajedlích.

Co se týče požadavku na uvádění veškerých
údajů signatářů vlastnoručně, tak tento nemá oporu
v zákoně, který explicitně uvádí: „Oprávněná
osoba podporující konání místního referenda uvede
na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum
narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.“
Pokud zákonodárce použil spojení - připojí
vlastnoruční podpis, dá se logicky předpokládat,
že vlastnoručně nemusí být uvedeny další údaje.
Touto věcí se již zabývaly tři krajské soudy, dva
vydaly usnesení, že vlastnoruční musí být pouze
podpis, zatímco jeden ve svém rozhodnutí uvedl,
že vlastnoručně musí být uvedeny veškeré údaje.

pokračování na straně 8
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pokračování ze strany 7
Ve dnech 12. a 19. října 2016 uspořádal

přípravný výbor setkání s občany, kterého se mohli
zúčastnit všichni, kteří měli zájem anebo otázky
ohledně návrhu na místní referendum. Město
Napajedla naproti tomu tento návrh zcela
ignorovalo a nepřálo si o koupi zámku
a přilehlého parku vůbec diskutovat.

Přípravný výbor podal 19.10.2016 potřetí
návrh na konání místního referenda na
městský úřad. K němu připojil dvě kladná
stanoviska Ministerstva vnitra, že podpisové
archy můžou být vícelisté a stanovisko, kde
Ministerstvo vnitra uvedlo, že vlastnoruční
musí být pouze podpis.

Odpověď městského úřadu na sebe nenechala
dlouho čekat – i třetí pokus o vyvolání referenda
smetl ze stolu s tím, že namítnuté vady nebyly
odstraněny. Ovšem úředníci tohoto úřadu zašli tak
daleko, stejně jako při druhém posuzování tohoto
návrhu, že neuznali ani podpisy lidí, kteří vypl-
nili veškeré údaje vlastní rukou, včetně později
doplňovaných dat narození. Tyto podpisy
vyškrtl z důvodu „není vlastnoručně“. Situace se
jeví tak, že tito úředníci, možná v zápalu boje
o titul super-úředníka roku 2016, překročili svoji
pravomoc. Zařadili se nad zákon a posuzovali i to,
co jim ze zákona nenáleží. Tento „hujerovský
zápal“ se dá jen stěží posuzovat jako snaha bránit
zákon ve veřejném zájmu, ba právě naopak
úředníci udělali s petentů „šmejdy“. Z pohledu
občana by se to dalo vyložit jako šikana obyčejných
lidí v zájmu veřejnost umlčet. Stejně se zachovalo
zastupitelstvo města na svém zasedání 30.11.2016,
kterého se zúčastnil předseda přípravného výboru,
který chtěl veřejně informovat o vývoji událostí.
Zastupitelstvo odhlasovalo, že předsedovi bude
umožněno vystoupit až po projednání všech
bodů programu (Napajedelská zasedání začínají
v 15:00, předseda by v tento den dostal slovo v 21:55).

Potřetí městský úřad Napajedla uznal pouze
152 podpisů z celkových skoro 1500.

Přípravný výbor nakonec podal 24.11.2016
správní žalobu, kterou se zabýval Krajský soud
v Brně (KS Brno). Tento soud vydal 22. prosince
2016 usnesení, ve kterém uvádí: „ Zdejší soud …
považuje za akceptovatelné i „vícelisté“ petiční
archy … které budou spojené pevně dohromady
a jejich spojení překryto např. nálepkou s podpisem
a vyznačeným datem podpisu a s určitou formou
ověření.“ Dále konstatuje, že: „nelze paušálně
vyřadit „první“ strany petičních archů“. Tudíž
nelze postupovat tak, jak to udělal městský úřad při
své „kontrole“. Další výtku městského úřadu
označil krajský soud za „fakticky neproveditelnou“
jelikož úředníci konkrétně nespecifikovali z jakého
důvodu neuznali ten který podpis.  Soud tak řekl,
že jelikož úředníci jasně neřekli, z jakého důvodu
každý podpis vyškrtli, přípravný výbor nemohl
chyby u těchto podpisů opravit. Z důvodu
neurčitosti výzvy tak soud tuto výzvu (výtky
úředníků, kvůli kterým návrh na referendum
označili za neplatný) nepodrobil přezkumu.

I z těchto důvodu považuji prohlášení
starostky města v Napajedelských novinách
z ledna 2017, ve kterých uvádí: „Platnost
podaného návrhu posoudil soud, který
postup města potvrdil jako správný.“, za
silně přemrštěné a zavádějící.

Krajský soud se k otázce návrhu na místní
referendum v Napajedlích postavil standardně.
Z celého výčtu argumentací se zabýval tou první,
když našel pochybení, další argumenty ponechal

bez povšimnutí. V důsledku tak zůstalo 80%
otázek přípravného výboru otevřených (musí
být veškeré údaje uvedeny vlastnoručně anebo
pouze podpis petenta?, může úředník posuzovat,
zda jsou údaje u jednotlivých petentů uvedeny
opravdu jejich rukou?, pokud ano, za jakých
podmínek a jaké důkazné břemeno je na straně
úředníků? Mohou úředníci provádět „hon na
čarodějnice“ na základě neověřeného udání?
je  povinností úředníků brát v úvahu možnou
podjatost úředních osob posuzujících návrh na
místní referendum – rodinné vztahy vůči osobám
podávajících stížnost na postup přípravného
výboru? nedopouštějí se tyto úřední osoby ve výše
jmenovaných případech zneužití pravomoci? Může
vedení města podávat zkreslené informace
o postupu městských úředníků a přípravného
výboru? Je veškerá odpovědnost za poskytování
informací o předmětu referenda pouze na straně
přípravného výboru anebo je městský úřad
a vedení města alespoň morálně povinno informace
vedené městským úřadem poskytnout přípravnému
výboru či veřejnosti?).

Co je ale zarážející, členové senátu KS Brno
konstatovali, že není možné, aby posoudili, zda
úředníci vyškrtali jednotlivé podpisy právem či
nikoliv.

Dle jejich tvrzení, neexistuje přesná specifikace,
proč byl ten který podporovatel vyškrtnut. Soudci
tak říkají, že nevědí, proč úředníci vyškrtli ten,
který podpis. Ovšem soud přitom obdržel seznam
vypracovaný městským úřadem, kde je u každého
vyškrtnutého jména uvedeno: „není vlastnoručně“.
Domnívám se tak, že je jasné, že všechny vyškrtané
podpisy úředníci neuznali z toho důvodu, že
petent neuvedl veškeré údaje vlastní rukou. Je tak
evidentní, že soud podrobil přezkumu pouze
podpisové listiny, zatímco seznam vypracovaný
městským úřadem s uznanými podpisy vůbec
nepřezkoumal. Pokud soud nepodrobil přezkumu
postup úředníků, i když k tomu měl veškeré
podklady a tvrdí, že přezkum nemohl provést,
protože k postupu úředníků neměl potřebné
informace, potom je celé jeho usnesení, alespoň
z mého podhledu, vadné. Soud v tomto případě,
dle mého názoru, nepracoval tak, jak má.

Domnívali jsme se, že sjednocení judikatury
bude přínosem pro ČR a proto přípravný výbor
postoupil kasační stížnost v této věci Nejvyššímu
správnímu soudu (NSS). Ten ovšem přezkoumal
pouze postup krajského soudu v jediné otázce,
platnost všech listů podpisových archů !

NSS dospěl k následujícímu závěru: „Nejvyšší
správní soud souhlasí s krajským soudem, že …
vícelisté petiční archy je tak možno připustit
tehdy, jsou-li jednotlivé jejich listy pevně spojeny,
přičemž na jejich podkladě musí být též možno
ověřit, že k jejich spojení došlo před sběrem
podpisů a že nedošlo k manipulaci s těmito listy.
… jako ověření může např. sloužit to, že nálepka
překrývající spojení může být situována tak, aby
přes ni byla následně při sběru podpisů uvedena
část údajů vyplňovaných rukou u (části) petentů,
a to z obou stran přelepky.“ Soud tady sám
z vlastní vůle ukládá občanovi další povinnosti
nad rámec zákona a háže tak přímé demokracii
klacky pod nohy. Sám tak praktikuje přepjatý
formalismus i když je jeho úkolem občana před
přepjatým formalismem ze strany úředníků chránit.

Ve své argumentaci k této otázce se NSS
zabýval tím, že občané, kteří podepsali jiný, než
první list každého podpisového archu, nevěděli,
co podepisují, jinými slovy tyto lidi označil za

zmanipulované.
Z dobrovolníků, kteří tyto podpisy sbírali, tak

udělal krajský soud i NSS podvodníky, kteří loudí
po cizích lidech jejich osobní údaje a podpisy pod
falešnými záminkami.

Taková úvaha ze strany soudů mi ovšem přijde
zcela neadekvátní. Dle mého přesvědčení jsou dvě
rozdílné věci vyhlášení místního referenda
a hlasování v místním referendu. Přípravný
výbor sbíral podpisy proto, aby lidé měli možnost
v budoucnu, do tří měsíců, přijít hlasovat o otázce
uvedené v návrhu. Tato otázka by byla samozřejmě
jasně formulovaná na hlasovacím lístku. Samotné
vyhlášení referenda žádného občana, ani žádného
petenta k ničemu nezavazuje. Ten, kdo návrh
podepsal, by mohl, ale také nemusel jít hlasovat.
To, jakým způsobem by v případě zájmu ten, který
volič hlasoval, také nemohlo být v tomto případě
nijak ovlivněno. Namítat tak, že lidi, kteří
podpořili návrh na konání místního referenda, byli
k něčemu zmanipulovaní, je nelogické. K čemu
tak podle soudu byli tito lidé zmanipulovaní?

O zneužití a manipulaci lidmi ovšem v tomto
konkrétním případě nemůžeme mluvit. Přípravný
výbor zorganizoval a avizoval dny otevřených
dveří, připravil dvě sezení pro veřejnost, nechal
vytisknout pozvánky a tyto vložil do poštovních
schránek v Napajedlích. O přípravě referenda byly
napsány novinové články, přípravný výbor
založil facebookovou schránku a o tomto návrhu
bylo vedeno i veřejné zasedání zastupitelstva města
Napajedla. Veškerou tuto snahu o komunikaci
a především informovat všechny občany tohoto
města soudy označily za nepodstatnou a tudíž na
ni nebraly zřetel.

Dále NSS k falšování podpisů uvádí: „bez
rozsáhlého dokazování není v nynější věci možno
postavit najisto, jak vypadaly jednotlivé části
podpisové listiny v době, kdy je petenti opatřovali
svými podpisy.“ NSS ve svém usnesení poukazuje
na to, že: „při přezkumu návrhu na konání
místního referenda … ze strany obecního úřadu, …
však zákon nepočítá s tím, že by mohlo být prová-
děno dokazování. … bez zákonného podkladu
nelze nikoho nutit, aby se dostavil před správní
orgán a vypovídal zde, navíc pravdivě a nic
nezamlčel.“ Ovšem k argumentaci přípravného
výboru, kdy nejen sám předseda, ale i další lidé,
kteří pomáhali se sběrem podpisů, byli opakovaně
předvoláni k podání vysvětlení na oddělení
tajemníka ve věci údajného zfalšování podpisu na
podpisovém archu se NSS vyjádřil následovně:
„Pro hodnocení Nejvyššího správního soudu
nemělo význam tvrzení uvedené v kasační stížnosti,
že stěžovatel věnoval referendu velké úsilí …
Zmíněné aktivity totiž nemají souvislost s náležitostmi
podpisových archů. Danou souvislost nemá ani
tvrzení o obstrukčních aktivitách odpůrce …
S ohledem na irelevantnost popsaných tvrzení pro
řešení věci Nejvyšší správní soud neprováděl ani
navržené dokazování k těmto tvrzením.“

Na jednu stranu tak NSS tvrdí, že to,
jakým způsobem byly sbírány podpisy lze určit
pouze dokazováním, které ovšem městský úřad
nemůže provést. Na druhou stranu se odmítá
zabývat tím, že ten samý městský úřad
vynakládá nemalé úsilí „dokazováním“
údajného falšování podpisů. Sám NSS odmítá
provést dokazování, jakým způsobem byla
vedena celá iniciativa ohledně návrhu na místní
referendum a jakou roli sehrál městský
úřad.

dokončení na straně 9

... Napajedelské referendum ...  Když město nechce, cestu si vždy najde
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Pokud soudci takto „pracují“ a předjímají

(stejně tak jako politici a úředníci, kteří považují
automaticky všechny podnikatele za podvodníky
a příživníky), a posuzují vlastní občany v tom
nejhorším světle, není divu, že ostatní státy
vnímají Českou republiku a její občany jako malé
děti, které potřebují vést za ruku a nejsou schopny
vlastního úsudku. Na zahraničních platformách
a sociálních sítích se můžete dočíst, že ČR je
„post-communist, homogenous nanny state“ =
„post-komunistický, stejnorodý, ošetřovatelský
stát“. Takovýto postoj státu vůči vlastním
občanům není slučitelný s principy demokracie,
ve které je každý občan svobodný utvořit si
vlastní úsudek, jednat sám za sebe a nést
zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy.

Přesto všechno však z této iniciativy vzešlo něco
dobrého. Jasnější představa toho, jak má vypadat
podpisový arch. Nyní existuje judikatura
upřesňující, že podpisový arch může být vícelistý,
pokud jsou listy pevně a ověřeně sepnuty.
Bohužel ani dnes neexistuje nevyvratitelná odpověď
na to, zda veškeré údaje signatářů musí být uvedeny
vlastnoručně (NSS: „Nejvyšší správní soud se věcně
nezabýval hodnocením, zda oprávněná osoba musí
na podpisovém archu uvést vlastnoručně údaje
o své osobě … , nebo zda postačí, že vlastnoručně
připojí podpis k údajům o své osobě, které do

Očekávaná Valná hromada vodovodů
a kanalizací Zlín (VH VaK) se konala v Hotelu
Moskva ve Zlíně 29.6.2017.

Stěžejní na této VH VaKu Zlín bylo projednání
změny stanov, které Otrokovice prosazují několik
let a také jakým způsobem se představenstvo
postavilo k rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci i jakým způsobem postupuje
k narovnání vzniklé situace, vymáhání vzniklých
škod po vinících. Bavíme se o škodě občanům ve
výši přibližně 800 miliónů korun.

VH VaKu Zlín se odehrávala podle zákona
a vstřícnost předsedajících i největšího akcionáře
města Zlína zastoupené panem Adámkem se
omezovala:

A. jen jestli musí odpovídat
B. pro otevřenost a důvěru všech zúčastněných

chtějí odpovídat i nad rámec zákona.

Bohužel VH VaK nabrala směr A, který byl
prosazován za minulého vedení VaKu Zlín, jehož
předsedou  byl pan Šebík a proto jsme zde slyšeli
několikrát větu, „toto není předmětem VH VaK
a proto na ni nebude odpovídat“ nebo „takový
dotaz je nad rámec práva na vysvětlení“ nebo
když se chtěl starosta Fryštáku po pěti hodinách
vyjádřit k průběhu VH VaKu, byl přerušen slovy
předsedajícího „není možné komentovat valnou
hromadu“ a nebo „akcionáři mají právo na
žádost o vysvětlení, ovšem právo klást otázky
konkrétním osobám nemají“ a také „na valné
hromadě není přípustné oslovovat jiného
akcionáře pod záminkou žádosti na vysvětlení“.
Člověk zapřemýšlel jakou to změnu město Zlín
zamýšlelo, když stejnou rétoriku jednání VH VaKu
nechává  bez povšimnutí ?!

V každém případě VH VaK začala a jako
stěžejní bod, bylo schválení změny stanov podle
návrhu města Otrokovic. Na řádnou VH VaK,

archu vyplnil někdo jiný), nikdo se dodnes
nevyjádřil ani k faktu, že úředníci vyškrtali
signatáře pouze na základě vlastního úsudku, že
tento nevyplnil údaje „vlastnoručně“.

V tomto ohledu mě česká justice zklamala.
Jelikož se jedná o otázky, které se vážou
k zákonu  platném pro celé území ČR,
a postup, který není ještě plně zavedený,
jednoznačné odpovědi formulované nejvyšší
soudní instancí by v budoucnu posloužili
jasnějšímu a předvídatelnějšímu využití
institutu místního referenda.

S ohledem na průběh pokusu o referendum
o odkupu zámku nemá za současných podmínek
jakoukoliv cenu pokoušet se v Napajedlích
o další referendum na jakékoliv téma. Podaná
kasační stížnost měla vyjasnit do budoucna
pravidla,  podle kterých by se měli úředníci řídit,
což se ovšem nestalo. Úředníci tak mají zatím
dostatek výmluv, na základě kterých mohou
shodit případné budoucí návrhy. Dokud v těchto
otázkách nepadnou rozhodnutí nejvyšší instance,
jakákoliv energie, případně nemalé finanční
prostředky ze strany občanů tohoto města je
plýtváním.

Co se týče samotného vedení města Napajedla,
představa o demokratickém rozhodování je dosti
komická. Ta samá nadpoloviční většina zastupite-
lů, kteří se rozhodli ignorovat hlas bezmála 1500

každý akcionář dostal pozvánku, ve kterém bylo
vyjádření představenstva ke všem bodům VH VaK
a tedy i k návrhům města Otrokovic. Otrokovice
přišly s návrhem, aby byl pro schválení klíčových
věcí nutný souhlas tří čtvrtin přítomných
akcionářů, nikoliv jen dvou třetin, jak je tomu dnes.
Tím chtěl posílit vliv malých akcionářů na
rozhodování VaKu Zlín. Největší akcionář město
Zlín je však stejného názoru jako představenstvo
VaKu a nechtějí, aby menší akcionáři měli ve VaKu
Zlín větší pravomoc a možnost jednání ovlivnit.
Stejně tak i u nás v Napajedlích máme problém
pomoci změnit jednání na VH VaK, proto jsme
návrh Otrokovic zamítli. Nevadí nám, že jediný
akcionář město Zlín si může jednoduše bez
50 obcí prohlasovat co chce. Nevadí nám, že
chodíme na VH VaK jako statisti a podrobujeme
se diktátu největšího akcionáře, který se s námi
evidentně nechce bavit a nechce řešit
vytunelovaný VaK Zlín s ostatními. Otevřenost
a proklamace města Zlína, že bude hájit zájmy všech
akcionářů a občanů Zlínska se stala jeho lichou
a prázdnou deklarací. Je nyní zřejmé, že nechtějí
přizvat malé  akcionáře do rozhodování o jejich
stamilionových majetcích, které vložili do VaKu
Zlín v podobě vybudovaných vodovodů
a čističek.  Kroky představenstva i města Zlína po
celou dobu trvání soudních sporů, se dají shrnout
do citátu: „Něco jiného dělat, něco jiného mluvit.
- Aliud est facere, aliud est dicere.“ A jasně to
ukázali na návrhu Otrokovic, který v jeho obsahu
a smyslu vykostili a obcím zůstala nic neříkající
změna. Zatímco navenek říkají, jak je důležité
posílit vliv malých akcionářů, odhlasovali přesný
opak.

Po prvním bodu bylo jasné, jakým způsobem
se bude VH VaK ubírat dále. Odpovídat proč tak
učinil akcionář, nemusí, a představenstvo ochotu
ke sdělování nemá, takže pan Březík se ujal své

role ve společnosti tak, jak dokládá svým
dosavadním působení ve VaKu, kde mlží,
manipuluje s informacemi a na otázky akcionářů
neodpovídá.

Nicméně VH  VaK šla dále a byly tady další
body, které stály za diskusi. Jedním takový bylo
sdělení, že obce a města mohou po dlouhých
letech soudních sporů vkládat svůj majetek do
VaKu Zlín. Je otázkou zda-li této možnosti využijí
a bude pro ně přínosem takovou věc udělat, když
VaK Zlín nehájí jejich zájmy. Pokud víme, že
peníze tečou nadnárodní společnosti, může být
tento krok pro města bezpředmětný i s tím, že
pokud stanovy nebyly změněny ku prospěchu
malých akcionářů, a nemají tak reálnou šanci
o svém majetku dále rozhodovat.

Nejvíce diskuse bylo k bodům schvalování
účetní závěrky a zpráv představenstva a dozorčí
rady k ní. Akcionáři vznesli podloženou kritiku,
že pan Březík vydává články do novin, obecního
tisku (Infokapka), ale že v těchto publikacích jsou
ekonomické nesrovnalosti, manipulace s fakty,
jak v hospodaření společnosti, tak i v majetku.
Odpověď pana Březíka byla, že se nechce hádat
o tom co je v jaké Infokapce a článku, který
publikoval v novinách. Nepovažoval to za
důležité. S podivem však je, že na publikace
těchto manipulací ve prospěch zachování
provozního modelu s Moravskou vodárenskou a. s.
vynakládá peníze VaKu Zlín. Namísto toho, aby
je investoval do trubek.

Akcionáři se také zamýšleli, proč ve výroční
zprávě není informace o soudních sporech
vedených proti VaKu Zlín. Pokud máme 12
soudních sporů,  měli by být popsány a uvedeno
čeho bylo dosaženo nebo čeho se chce dosáhnout,
aby akcionáři i občanská obec měli přehled
o vlastním podniku.

pokračování na straně 10
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občanů (dospělých voličů s trvalým bydlištěm
v Napajedlích), ve věci odkupu zámeckého areálu
se zámkem za cenu k jednání ve výši 75 milionů,
na tomto červnovém zasedání odsouhlasila
výstavbu krytého bazénu se sportovní halou ve
výši 120 milionů (se smlouvou o úvěru ve výši
50 milionů na deset let). Toto rozhodnutí podložila
anketou, ve které se vyjádřilo pro výstavbu
tohoto bazénu 792 lidí. Jenže, lidé, kteří hlasovali
pro tento záměr, ani nevěděli, o jaké částce hlasují.
Navíc, jak jsme se na zasedání dozvěděli, s žádostí
o vyplnění této ankety se vedení města obrátilo
i na ředitele dvou základních škol v Napajedlích.
Bylo potvrzeno, že tuto anketu vyplnili „jenom
osmáci a deváťáci“. Opravdu se mi ulevilo, že
o investici ve výši 120 milionů tak spolurozhodo-
vali čerství náctiletí, kteří alespoň umí sami číst.

Jak může někdo zastávat názor, že dospělý
člověk není schopen posoudit a vyjádřit se
k investici ve výši 75 milionů, a zároveň postavit
své rozhodnutí o 120 milionové investici na
anketě, které se účastnily i děti školou povinné?
Nabízí se vysvětlení, že v tomto případě nejde
o zapojení veřejnosti, ale o laciné divadlo, které
má zavřít pusu těm, kteří podepsali návrh na
místní referendum. Jediné, co k tomu za mě zbývá
dodat, je: „A ještě pštrosa a kolotoč!“

Lucie Lompejová,
zastupitelka Napajedla - Svobodní



pokračování ze strany 9
Je zajímavé, že tak závažná věc, která představuje
dispozici provozního majetku, jenž byl
pokoutným procesem prodán Moravské
vodárenské a.s.(VEOLIA)  a schvalujeme roční
zprávu o hospodaření společnosti a hospodaření
s majetkem, tak ve výroční zprávě VaKu Zlín není
místo. Stejným způsobem se vedl rozhovor, proč
představenstvo neinformuje o smlouvách o prodeji
a nájmu infrastruktury, když na veřejném
zasedání města Zlína sdělili zastupitelům
a občanům, že podle rozhodnutí Vrchního
soudu v Olomouci o neplatnosti valné hromady
z 30.4.2004 vede podle právního názoru
k neplatnosti smlouvy o prodeji části podniku
a smlouvy provozní. Vzniká tady názor, že je-li
smlouva neplatná od počátku, není možné
uzavírat jakékoliv dodatky a na ně poukazovat jako
na platné. Ve výroční zprávě je pouze zmínka
tohoto znění: „představenstvo se podílelo na
precizaci podkladů k dalšímu možnému dodatku
k provozovatelské smlouvě.“ Tím pádem
z logiky věci vyplývá, že pokud Moravská
vodárenská a.s. ignorovala dopis od VaKu Zlín
o navrácení podniku s tím, že dobrovolně
podnik nevydá, mělo představenstvo Moravskou
vodárenskou, a. s. o vydání podniku žalovat,
nikoliv optimalizovat smlouvu. Nadto smlouvu
neplatnou i podle názoru samotného právního
zástupce VaKu. Za povšimnutí také stojí, že před-
stavenstvo odmítlo akcionářům zmiňované dopisy
poskytnout, takže se logicky nabízí pochybnost,
zda je vůbec učinili. Uplynulo 10 měsíců od
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci a předsta-
venstvo VaK precizuje, optimalizuje, vypracovává
studie a na dotaz krajského úřadu, který měl zahájit
řízení o odebrání licence Moravské vodárenské
a.s. se vyjadřuje, že smlouvu považují za platnou.
Jednou řeknou, že smlouva neplatná je a pak, když
mohou bez jakýchkoliv nákladů na právníky,
totéž jednou větou sdělit úřadu, řeknou přesný opak.

V tomto bodu VH také zazněl výstižný dotaz
od starosty Želechovic Michala Špendlíka, který
se představenstva dotazoval „jakou právní
obranu vlastně ve VaKu zajišťují“a čemu se
v soudních řízeních brání, když se vlastně brání
navrácení ziskové části podniku. Nikdo mu na to
neodpověděl a to i přesto, že  náklady na právní
služby stály VaKu již stály desítky milionů korun.
Nebyli schopni říci v čem obrana VaKu spočívá.

Debata pokračovala dále v diskusi, zda před-
stavenstvo společnosti učinilo konkrétní kroky
k vymáhání náhrady škod a bezdůvodného
obohacení vůči všem osobám, které stály
u zavedení provozního modelu, případně, zda
podali nějaké trestní oznámení. Zde se jednání
dostalo do bodu skřípání zastaralých rezavých
ložisek ze strany předsedajícího i samotného
představenstva a dozorčí rady. Nebylo jednoduché
dostat na tuto otázku jednoduchou odpověď
způsobem „ano“ nebo „ne“. Nakonec odpověď
přeci jen byla a víme tedy, že VaK Zlín ani jeho
představenstvo nebo dozorčí rada nečiní
žádné kroky k obraně podniku proti viníkům.
Opět se nabízí otázka, co chtěl Zlín před dvěma
léty změnit? Deklaroval, že výměnou předsedy
představenstva pana Šebíka, který byl v předsta-
venstvu z roku 2004 a je zodpovědný za nynější
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stav v podniku VaK Zlín, bude pan Březík situaci
řešit ku prospěchu akcionářů a občanů v okrese
Zlín. Podle toho jak můžeme sledovat postoje
zastupitelstva Zlína i nového představenstva
se změna k lepšímu rozplynula jako pára nad
hrncem a škody napáchané prodejem se stále
zvětšují.  Je absurdní, že lidé si ve vodném
a stočném platí právní služby VaK Zlín, které
brání zpětnému  převzetí infrastruktury
a provozování vodáren pod správu měst a obcí
a obhajuje viníky vytunelovaného VaKu Zlín,
což je docela šílené a absurdní. I když pro
některé se zde naskýtá fráze z Černých baronů:
„Čo je to Kefalín vlastně absůrdné?“

Slovo „absurdní“ se však vleklo jednáním
valné hromady dále. Třeba zmínka kolik VaK Zlín
zaplatil městům a obcím za finanční plnění, kdy
společnost uplácela obce a města, aby schválili
prodej i smlouvu s VEOLIÍ. Odpověď od
předsedajícího nebyla, neboť prý momentálně
nemají konkrétní informace na valné hromadě
a že ji do 15 dní pošlou akcionáři. Je to s podivem,
protože tento dotaz byl podán VaKu Zlín před VH
a tedy měla být zde zodpovězena

Město Otrokovice nepochodilo taktéž, když
chtělo vědět specifikaci provozní části podniku,
který byl převeden v roce 2004 na společnost
Zlínská vodárenská a.s. (nyní Moravská
vodárenská). Od předsedajícího zaznělo, že
žádost jde nad rámec práva na vysvětlení. Bohužel
i druhá informace, která se týkala písemné komu-
nikace VaKu se spol. Moravská vodárenská a.s.,
jenž navazovala na rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci o neplatnosti valných hromad, byla
odpověď od předsedajícího opět zamítavá, že
písemná dokumentace není veřejná a dotaz
přesahuje právo dokumenty poskytnout.
Otrokovicím nezbývalo než podat protest proti
vyřízení žádosti. A takových protestujících obcí
zde bylo víc, neboť komunikace i podklady
předávané akcionářům na VH VaK nezobra-
zují věrný a skutečný stav majetku společnosti.

Dotaz na dozorčí radu, zda-li souhlasí
s postupem představenstva nevymáhat škody,
bezdůvodná obohacení a nepodávat trestní
oznámení se nesl v podobném duchu. Nejdříve
odpověděl předsedající valné hromady, který aniž
by se poradil s členy dozorčí rady, odpověděl za
ně. Když byl pak donucen se jich skutečně zeptat
jaký je jejich názor, přitakali mu a usnesli se, že
s postupem představenstva nic nevymáhat souhlasí.

Posledním projednávaným bodem bylo
„Udělení pokynu valné hromady adresovaného
představenstvu na jeho žádost“. Už samotná
formulace vyvolává podezření, co si to vedení
vodárny chce odhlasovat. Představenstvo
i největší akcionář město Zlín znají 7 let soudní
rozhodnutí o neplatnosti valné hromady z roku
30.4.2004, Analýzu od Saul Consulting z roku
2011,  která konstatuje nevýhodnost provozního
modelu pro VaK Zlín a jeho akcionáře. A když
opomenu všechny tyto oficiální dokumenty,
analýzy a soudní rozhodnutí a podívám se na to
jako obyčejný člověk, tak je hned jasné, že bývalé
vedení města Zlína, VEOLIE a České spořitelny
a.s. zavedla do VaKu Zlín model, který z občana
dělá dojnou krávu. Na to nepotřebuji žádné
analýzy, stačí se podívat kolik platím za vodu, za

kolik pronajímáme 100 milionové majetky měst
(což činí v případě Napajedel 5 000 Kč/rok),
a nedostanu na žádné dotace, přestože předtím by
tomu bylo naopak.

Nerozumím, jak si může Představenstvo VaKu
a  zastupitelé města Zlína myslet, že nic nedělání je
součástí strategie jak ochránit náš veřejný majetek
a naše vydělané peníze. Akcionáři podotkli,
že sedm dlouhých let byla doba na to, aby se
připravili na situaci, která dnes po rozhodnutí
soudu nastala. Namísto toho nám akcionářům
dávají informaci o tom, že nedisponují dostatkem
informací a chtějí, aby je akcionáři pověřili tím, že
zadají analýzu, aby věděli kam můžeme směřovat
společnost. Brilantní odpověď přišla z úst
předsedy pana Březíka, který nám sdělil, že
rozhodně nezahálí a rozhodně nejsou ve stavu,
kdy by neměli s čím pracovat, asi tím myslel, že
zas půjde pouštět pstruhy do potoka s nejvyšším
šéfem VEOLIE, jako posledně. Vysvětlili nám
také, že vlastně tento bod, který představenstvo
žádá, je momentálně dle zákona a Stanov
v kompetenci  Představenstva a tudíž
představenstvo nepotřebuje žádat valnou hromadu,
jak nyní činí. Jaká vznešenost od našich pánů ve
vedení.  A že nám možná, když tento bod schválíme
pak i možná ukážou na co přišli, ale že tato otázka
zda budou předloženy výsledky, je v současné
chvíli předčasná. No, co byste na to řekli?

Samozřejmě se na to nedalo nic jiného říct než,
že se vyzvalo představenstvo, aby rezignovalo
a vyvodilo tak zodpovědnost ze svých (ne)činů,
a že představenstvo dlouhodobě pracuje proti
zájmům společnosti a akcionářů. Vznesl se
protinávrh, aby valná hromada naopak
udělila představenstvu pokyn k tomu, aby
podalo žaloby na neplatnost smlouvy
o prodeji části podniku, na neplatnost
smlouvy o provozování, dále pak pokyn
k podání žalob na vymáhání náhrad škod,
bezdůvodného obohacení, trestní oznámení,
a to i vůči těm, kteří tyto nároky nechali
promlčet a také, aby plně převzalo provozování
majetku Společnosti a ukončilo tak jakékoliv
provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou a.s.,
jenž je dceřinou společností z koncernu VEOLIA.
O tomto návrhu se však nehlasovalo a byl
odsouhlasen návrh představenstva na další
analýzu. Takže další vyhozené peníze a nakonec
i výsledek této analýzy bude akcionářům
zamlčen, stejně jako ty předchozí.

Na závěr
Na valné hromadě zastupoval největšího

akcionáře VaKu - město Zlín primátor Miroslav
Adámek, který k tomu byl pověřen zastupitelstvem
města Zlína. Tento zástupce na valné hromadě za
celou dobu – více jak 5 hodin - nepronesl ani
jediné slovo. Jen odevzdával hlasovací lístky
a z výsledků hlasování bylo patrné, že schválil
všechny návrhy předkládané představenstvem
VaKu. Neměl zájem na tom, aby se hlasovalo
o posílení vlivu malých akcionářů ani na tom, aby
se Moravská vodárenská, a.s. žalovala o vydání
podniku, aby se vymáhaly škody, aby se vrátily
peníze neoprávněně inkasované Moravskou
vodárenskou, a. s..

dokončení na straně 11
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Valná hromada je nejvyšším orgánem

společnosti. Akcionáři jsou vlastníci společnosti,
kteří rozhodují a mají jak logicky (i ze zákona),
právo žádat a dostat úplné a pravdivé informace
a vysvětlení po členech představenstva a dozorčí
rady (pouhých správcích majetku). Průběh valné
hromady doložil, že členové představenstva
a dozorčí rady VaKu akcionářům úplné informace
odmítají poskytnout. Neochota představenstva
poskytnout úplné a přesné informace nebo
odpovědi, které byly proti logice, když čísla jasně
hovořila jinak, je doslova ohromující. Jediné
vysvětlení, které mě napadá je, že informace
sdělovali akcionářům lidé, kteří jsou napojení
na politické strany těch, kteří nevýhodný
provozní model v roce 2004 do VaKu
instalovali. Tyto strany jako je ČSSD,
KDU-ČSL, ODS a nově vzniklí Starostové

Letos 14. září Okresní soud ve Zlíně po 8 letech
pokračoval v přerušeném soudní řízení ve věci
neplatnosti smluv uzavřených mezi VaK Zlín
a Moravskou vodárenskou, a.s. (VEOLIA).
Žalobu na neplatnost smluv podali akcionáři
Otrokovice a Fryšták.

Tento soud jsem si nemohl nechat ujít. Je to po
vrchním a ustavním soudu třetí ze soudů, kterého
se ve věci tunelování a pokoutné privatizace ve
VaK Zlín, osobně účastním. Chtěl jsem vědět,
jestli je z logiky věci možné, že když Vrchní
soud v Olomouci označí valnou hromadu VaKu
Zlín z roku 2004 za neplatnou, tak jestli můžou
být platné smlouvy, které na neplatné valné
hromady vznikly. Nedělám si legraci, opravdu
Moravská vodárenská, a.s. (spoluviník
pokoutného procesu privatizace) tvrdí, že
smlouvy jsou platné.

Náš podnik VaK Zlín, zatím sedí na lavici
žalované spolu s Moravskou vodárenskou, a. s.
a z této věci můžeme usuzovat, že jim smlouvy
taktéž nevadí. Proč se VaK Zlín nepřidal na stranu
žalobců, tedy akcionářů VaKu Zlín, je otázkou
a pro mě nepochopitelné. Měli na to dlouhých
10 měsíců od posledního rozhodnutí Vrchního
soudu v Olomouci a ještě delších 7 let od prvního
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Co je Prezident 21
Internetová hra, která v reálném čase ukazuje,

jak by přímá prezidentská volba v roce 2018
dopadla, kdyby občané získali možnost snadno
navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné
a 1 záporný hlas.

V čem je výhoda více hlasů?
Metoda volby Demokracie 21, kterou si díky

hře vyzkoušíte, umožňuje hlasovat pro více
možností a také udělovat záporný hlas. Lze ji
použít všude tam, kde skupina lidí rozhoduje
o více možnostech a hledá výsledek, se kterým
bude nejvíce lidí spokojených. Demokracie 21 je

a nezávislí, mají veliký vliv na to, co se na
Zlínsku ututlá a jakým způsobem se bude
s veřejností manipulovat. Žádná z těchto stran
ve vedení v obci a městě ve zlínském okrese za
dobu 15 let nepodala ani jednu žalobu a trestní
oznámení. A to považuji za neodpustitelnou
chybu, protože se ztratila důvěra v tyto strany, že
hodlají bránit občana před místními kolaboranty
a nadnárodními společnostmi, které chtějí jenom
majetek a politický vliv v kraji.

Je bláhové si myslet, že tomu tak není. Jsme
svědky dennodenního zápasu odborů o vyšší
mzdy, abychom nebyli bílými otroky v novodobé
globální společnosti nadnárodních subjektů
a zachovali si pro sebe i pro své děti lidskou
důstojnost. Je třeba, aby jakákoliv lež
a manipulace od politických představitelů byla
lidmi zapovězena. Nemůžeme si dovolit selhat
v této základní věci a být lhostejní. Mávneme-li

nad tím rukou, dostáváme se do pozice
„kdekterých“ a „ledajakých“ na které nikdo
nebude brát ohled. A je nutné si to na
pokoutném provozním modelu VaKu Zlín uvě-
domit. Bez toho vidím, že není možné nápravy.

Na konec ještě dodám, že Valná hromada VaKu
Zlín ukázala ještě jednu stránku a to,  že nejsou
lidé tak ustrašení, zpitomělí, zbabělí, zbavení
smyslu pro spravedlnost nebo že nezobou
poslušně z ruky drobky co jim předhazují, ale že
jsou zde lidé, kteří neudělají sobě takovou hanbu,
aby zradili slušnost, morálku a že jsou pevní
v přesvědčení, že o veřejný majetek se dá starat
poctivě, bez všech těch intrik, jenž se ve městech
a obcích kolem ukradené miliardy dělají. Mezi tyto
lidi však nepatří zástupci města Zlína a je smutné,
že tak velké město má ve svém čele zbabělce
a kolaboranty s koncerny.

Tomáš Čabla, zastupitel Napajedla

Obstrukce koncernu před soudem za souhlasu VaK Zlín
pozitivního rozhodnutí Krajského soudu v Brně.
Bohužel, sám jsem na vlastní oči viděl, kterak
představitelé VaKu Zlín na chodbě okresního
soudu stáli v družném rozhovoru s představiteli
VEOLIE a nikoliv s Otrokovicemi a Fryštákem,
tedy s akcionářemi, kteří jako jediní hájí zájmy
VaKu Zlín.

Hned jak očekávaný soud začal, tak i brzy
skončil. Soudce okresního soudu ve Zlíně
Mgr. Jiří Němec, na začátek konstatoval, že večer
před soudem dostal od Moravské vodárenské, a.s.
100 stránkový spis, který odkazuje na 78 příloh,
které ještě nedostal, a proto odročuje řízení
na listopad. Obstrukce? Nedělá si tady někdo
z lidí blázny? Je to vůbec možné? Je to slušné?
Proč to vyjádření VEOLIA nepodala dříve, vždyť
o soudu vědí roky a o jednání měsíce předem.
Přesto však na poslední chvíli učiní něco, aby
rozhodnutí oddálili. Napadalo mě zde spousty
otázek, které se mi honily hlavou. Stačí 10 minut
a potkáme se až v listopadu, jak jednoduché.
Osobně to však vidím jako další obstrukci od
VEOLIE, která jim má zajistit prodloužení
vysávání zisků z VaKu Zlín, a to bohužel, za
podpory lidí v jeho vedení.

Dotázal jsem se starosty Fryštáku pana Doležela,

co k tomu říká „nejsmutnější na tom všem je, že
VaK Zlín nedělá nic proto, aby se mu zisková
část podniku vrátila zpět. Kdyby  totiž VaK Zlín
zažaloval Moravskou vodárenskou, a. s. o vydání
podniku, pak by se otázka neplatnosti smluv
řešila jako otázka předběžná v tomto řízení
a nemusela by tato žaloba Otrokovic a Fryštáku
vůbec být. Tito malí akcionáři však o vydání
podniku žalovat nemohou, protože to přísluší
jen VaKu Zlín. Navíc, i pokud budeme v tomto
řízení úspěšní, pak bude nutné, aby Moravská
vodárenská podnik vrátila, což však zatím odmítá,
a jak je vidno, VaKu Zlín to vůbec nevadí. Ten
akcionářům dokonce na valné hromadě odmítl
poskytnout i dopisy, kterými údajně Moravskou
vodárenskou, a. s., k předání podniku vyzval.
Tak mě pak napadá, jestli vůbec nějaké výzvy učinil.“

Zkrátka, celé počínání VaKu Zlín a Moravské
vodárenské, a. s., je mi čím dál více podivné.
Namísto toho, aby VaK Zlín hájil zájmy svých
akcionářů a řádně spravoval svůj majetek, nechává
ze svého majetku bohatnout cizí subjekt a sám
kvůli tomu chřadne.

Nezbývá než doufat, že v listopadu bude
Okresní soud ve Zlíně rozhodovat bez obstrukcí
VEOLIE,  a zejména po právu a spravedlivě.

založená na jednoduchém principu: sdělíme-li
4 informace místo 1, říkáme 4x více o svém názoru.
Při sčítání hlasů ve volbách pak snáze dojdeme
k výsledku, na kterém se nejvíc lidí shodlo
a který nejmenší počet lidí štve. Systém více
hlasů tak znevýhodňuje možnosti, které budí ve
společnosti rozpor a naopak v něm vyniknou
taková řešení, která jsou pro nejvíce voličů
přijatelná.

Je to vyzkoušené?
Volební systém Demokracie 21 se aktuálně

nejvíce používá při tzv. participativním rozpočto-
vání v komunální politice. Občané při volbách
organizovaných místní samosprávou rozhodují,

www.Prezident 21.cz
na jaké projekty mají zastupitelé přispět z městského
rozpočtu. Společnost D21 s.r.o. (www.d21.me/cs/)
– která vyvinula i tuto hru – poskytuje pro
organizaci voleb v obcích, ve městech nebo třeba
ve firmách a školách software i technickou
podporu. Občané tak díky systému
Demokracie21 můžou volit pohodlně, odkudkoli,
za zlomek času a pro městskou kasu je to dokonce
levnější řešení. Dosud byl systém Demokracie
21 uplatněn např. v New Yorku, Paříži, Tunisu,
v Ostravě nebo v pražských městských částech.

Prezident 21 je dosud největším experi-
mentem s použitím volebního systému
Demokracie 21 na reálné a celospolečensky
významné politické volbě.
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Na počátku této iniciativy byly dvě seniorské
kamarádky. Dvě spolužačky z Univerzity třetího
věku na UTB ve Zlíně. Po přednáškách si povídaly
o tom, co jim vadí, co je trápí, co by se mělo a co
by mohly změnit.  Centrem jejich vnímání, jejich
snah se stala VODA. Protože voda, to je základ
života, to je podmínka života na naší planetě a to,
co se děje s kupčením s vodou v našem státě je
naprosto alarmující.

S l e d o v a l y  a  s l e d u j í  s t r á n k y
www.pravdaovode.cz a boj úžasného člověka,
Ing. Radka Novotného, který krok za krokem
monitoruje vývoj tohoto kupčení s vodou v naší
republice. A to za spoluúčasti politiků – zastupitelů
měst a obcí. Za tichého přihlížení státu.
A s nadšením přivítaly rozhodnutí Vrchního
soudu v Olomouci, který na konci loňského roku
(díky žalobě Ing. Novotného) rozhodl o neplatnosti
usnesení valné hromady, která dne 30. 4. 2004
rozhodla o prodeji a pronájmu vodárenské
infrastruktury ve Zlíně.

To byla BOMBA! Bomba proto, že ke
stejnému rozhodnutí dospěl i Krajský soud v Brně
v roce 2010. Ale – VaK Zlín – potažmo Město
Zlín, které je hlavním akcionářem, se proti
rozhodnutí z roku 2010 odvolali. Město Zlín,
v čele s primátorem p. Adámkem, který si jako
vývěsní štít své volební kampaně do městského
zastupitelstva dal heslo, ve kterém slíbil zasadit
se vrácení hospodaření s vodou občanům
Zlínska. Aspoň tak to voliči pochopili.

A tak se tyto dvě seniorky rozhodly, že
pomohou panu primátorovi a zastupitelům
města v boji s francouzskou firmou Veolia, která
vyvádí peníze za platby spotřeby naší vody
a z našich kapes. Ukáží mu, že občané Zlínska si
přejí, aby  volení zastupitelé na zlínské radnici
zahájili kroky k navrácení hospodaření s vodou
zpět do jejich rukou, zpět Vodovodům
a kanalizacím. Aby se finanční prostředky,
získané za hospodaření s vodou, vrátily zpět do
rukou měst a obcí.

Jak na to? Dohodly si schůzku s Ing. Novotným
a přizvaly dalšího fundovaného člověka.
Ing. Jaroslava Holíka, poslance Poslanecké
sněmovny ČR, místopředsedu výboru pro
životní prostředí. Proč právě Ing. Holíka?
Protože cítily potřebu, aby se o kupčení s vodou
mluvilo i na zákonodárné půdě. Seznámily je
s plánem – nabídnout občanům Zlínska osobní
dopis, ve kterém jasně vyjadřují názor občana –
respektovat rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci, vrátit majetek a hlavně hospodaření
s vodou na Zlínsku zpět do rukou měst a obcí.
A oba tito naši ogaři přislíbili veškerou
podporu.

A tak vzniklo hnutí H2O. Holky dvě a ogaři.
A HLAVNĚ HNUTÍ H2O – VODA!

Má idyla je vylhaná
jak Praha Karla Plicky
lže požehnání pohana
byť znělo katolicky
tma v ubikacích bojarů
a mraky nad Žižkovem
a gauner vzdychá po jaru
a vraždí ducha slovem.

No a pak začalo to hlavní. Sestylizovat dopis
zastupitelům Města Zlína. Namnožit dopisy,
pomáhal, kdo mohl, členové hnutí SPD, kamarádi,
spřízněné duše. Sehnat ochotné spolubojovníky
(SPD pomohli nejvíc) ale i další.  Vytipovat
vhodná stanoviště, termíny, zajistit tisk
propagačních plakátků, stůl, židle.

V této části mého povídání bych chtěla
ZDŮRAZNIT, že tento“boj o vodu ve Zlíně“
boj iniciativy H2O nebyl žádný politický boj.
Šlo v něm a jde v něm jenom o tu vodu,
respektování rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci (i soudu před tím v Brně) a navrácení
vody zpět.

Stáli jsme s dopisy před supermarkety,
na veřejných prostranstvích, před tržištěm,
před zlínskými kostely. V každém počasí jsme
umožnili občanům vyjádřit svůj názor
podpisem. A občané chodili sami, děkovali za
naši iniciativu, napsali pod dopis svou plnou adresu
a svůj podpis, někteří poskytli i e-mailovou adresu.
Byli naprosto informovaní o vinících stávající
situace se zlínskou vodou -  bývalém vedení zlínské
radnice.

Při oslovování občanů jsme zažili mnoho
příjemných i nepříjemných situací. Například,
když přijel z dálky senior na kole, aby nás ještě
stihl a mohl podepsat.  Když pracovníci magistrátu
litovali, že nemohou podepsat – báli se o místo.
Nebo když na nás management supermarketu
zavolal Policii ČR. A taky, když zastupitelé města
nás chlácholili, co vlastně chceme, že se o všem
zatím jedná.  Anebo když nám nejvyšší manager
VaKu prorokoval přímo u podpisového stolku:
„To se vám nikdy nepodaří!“.

Do začátku letošních prázdnin jsme získali 2032
podepsaných dopisů, vyzývajících primátora
a zastupitele. Z dopisu cituji:
1. Zajistěte podání žalob na určení neplatnosti

smluv s Veolií a žalob na škody, obdobně jako
města Otrokovice a Fryšták. Podejte žalobu
na Veolii na vydání neoprávněného oboha-
cení, abychom nemuseli léta čekat na jeho
vrácení.

Seniorky se rozhodly, že pomohou panu primátorovi v boji
2. Vyměňte vedení VaK Zlín a ujistěte se, že také

podalo výše uvedené žaloby a začalo vymáhat
škody po těch, kteří udržují protiprávní systém
v chodu.

3. Zajistěte, že mezi námi a vodou nebudou žádní
překupníci a hospodaření s vodou bude výhradně
v rukou vodárny Zlín.

4. Postarejte se o to, aby peníze inkasované od
nás za vodu Vak Zlín byly prioritně využívány
k pokrytí nákladů na provoz a k financování
obnovy infrastruktury.

5. Zajistěte potrestání osob, které tento stav
zavinily.

Dopisy jsme okopírovali a odevzdali na
podatelnu Magistrátu města Zlína – potvrzené
kopie jsme založili. Mimochodem, víte, že Město
Zlín nepodalo žádnou žalobu, pouze města
Otrokovice a Fryšták?  Že management VaKu
dál propaguje tzv. „provozní model“? Místo
aby tam byli jmenováni Městem Zlín schopní
chlapi, kteří se budou drát o navrácení neprávně
prodaného a pronajatého majetku zpět?

Několikrát jsem vystoupila při zasedání
zastupitelstva Města Zlína. Na dotazy, vznesené
při prvním vystoupení, mi odpověděli až po
urgenci po několika měsících. Další bojovníci za
vodu přednesli na zastupitelstvu několik
průkazných rozborů, dokazujících, že v médiích,
které jsou ovlivněny Magistrátem Zlína, jsou
občanům uváděny o hospodaření s vodou
nepravdivé údaje. Byli za to zesměšňováni
a nepravdivě napadáni.

Nebudeme už dál rozdávat dopisy na veřejných
prostranstvích. Nikdo na radnici názor občanů
nerespektuje. Ale budeme bojovat dál hlavně za
to, aby stávající Hadi na radnici (jak je nazval
Ing.Novotný) už dál nemátli náš zdravý úsudek.
Aby tam nebyli. Nedáme se!

Chceme po našich zastupitelích pravdu, čistotu
v projevech i činech.

Prosím pomozte nám.
Ivana Bogarová, iniciativa H2O

h2ozlin@seznam.cz

Rum do odlívky s valiem
a dojati až k pláči
jsme šťastni když si nalijem
a jedno kdo nám stáčí!
sbor ropuch zpívá rekviem
jsme s nimi na prameni
ač se lží ještě nežijem
jsme s pravdou rozvedeni.

Idyla  –  Karel  Kryl
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