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Návrh na konání místního referenda 

Ve smyslu § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění, 

podáváme návrh na konání místního referenda v níže uvedené věci: 

I. Označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje 

 

Statutární město Zlín. 
 
 
 
II. Znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu: 
 
 
1. „Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy 

orgánů VaK Zlín, zvolit nové  členy a uložit těmto členům realizovat výsledky 

referenda?“ S možností odpovědi ANO / NE. 

2. „Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. (dále jen 

„VaK Zlín“) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho vedení prosazovat samostatné 

provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené 

ukončení smluv s Moravskou vodárenskou a.s.?“ S možností odpovědi ANO / NE. 

3. „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti 

nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské 

infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“  

S možností odpovědi ANO / NE. 

 

III. Odůvodnění návrhu  

 

Statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. a její hlavní 
akcionář dlouhodobě prosazuje oddílný provozní model hospodaření s pitnou vodou a 
s odpadními vodami. 

Tento provozní model byl zaveden v roce 2004, kdy prodej části podniku a nájem a 
provozování vodohospodářské infrastruktury nejprve dne 30.4.2004 schválilo zastupitelstvo 
SMZ a následně téhož dne i VH VaK Zlín,a je pro spotřebitele vodohospodářských služeb na 
Zlínsku značně nevýhodný. Je to dáno cenovým znevýhodněním oproti okolním 
vodárenským společnostem, které si zachovaly smíšený provozní model bez zahraničního 
provozovatele. 

 



Neméně nevýhodný je tento způsob provozování i pro samotný VaK Zlín. Nedostatečný zdroj 
financování v podobě nájemného od provozovatele, kterým je Moravská vodárenská a.s. 
z koncernu Veolia (dále jen „Veolia“), vede k hlubokému podfinancování společnosti a 
v konečném důsledku k tomu, že nejsou dostatečné finanční zdroje na prostou obnovu 
vodohospodářské infrastruktury a potřebné investice. 

A důsledek nedostatečné obnovy a rozvoje majetku VaK Zlín je ohrožení budoucího 
cenového vývoje vodného a stočného na Zlínsku, s dopadem opět na spotřebitele 
vodohospodářských služeb na Zlínsku. 

K tomu přispívá i ta skutečnost, že právě zavedení oddílného provozního modelu s Veolií, 
znemožnilo čerpání dotačních prostředků potřebných pro mnoho investičních prostředků. 

Neméně alarmujícím faktem je to, že VaK Zlín ztrácí kontrolu nejen nad finančními toky, 
stavem svého majetku ale i nad budoucím vývojem, jelikož její vazalská pozice jen velmi 
těžko umožňuje samostatnou politiku hospodaření a je otázkou, zda se společnost za 
současného stavu věci bude moci vrátit po vypršení 30-ti letého kontraktu v roce 2034 
k vlastnímu provozování. 

Zásadním důsledkem přímo pro rozpočet statutárního města Zlín je, jak vyplývá z 
dokumentu „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města 
Zlína“, že město dle tohoto schváleného dokumentu ročně na tento oddílný provozní model 
doplácí částkou 19.000.000,- Kč ze svého rozpočtu. Vzhledem ke špatnému způsobu 
výpočtu této částky je však skutečná hrozba ztráty finančních prostředků až čtyřikrát 
vyšší, tj. až 76.000.000,- Kč ročně! 

Samostatnou kapitolou jsou nepravdivé informace, šířené samotnými zástupci statutárního 
orgánu VaK Zlín. Vzhledem k množství těchto nepravdivých informací, a to včetně informací 
o kvalitě pitné vody, způsobem jejich podání široké laické veřejnosti i politikům měst a obcí, 
které jsou akcionáři VaK Zlín, je obraz o fungování a stavu VaK Zlín značně pokřiven. 

S ohledem na tyto skutečnosti a také na vyjádření politiků města Zlína, která jsou v souladu 
se stanovisky zástupců VaK Zlín a také jsou mnohdy nepravdivá a manipulativní, přicházíme 
s vlastní občanskou iniciativou a chceme dát možnost občanům města si férově a 
transparentně rozhodnout o tom, zda zachovat současný oddílný provozní model, nebo 
zajistit samostatné hospodaření VaK Zlín ve smíšeném provozním modelu hospodaření 
s vodou. 

 

Referendum chceme pořádat souběžně s volbami do EP v termínu 24. – 25. 5. 2019 

 

Nesouhlasíme s argumentem, že výše popsaný stav způsobili pouze politici v letech 2002 až 
2004, neboť i současné a minulé vládnoucí strany, Starostové a nezávislí, jako součást 
minulých i nynějších koalic, stejně tak jako hnutí ANO, a samozřejmě ty strany, které 
se na tunelování VaK Zlín přímo podílely, tedy ODS a KDU-ČSL, měly, nebo nyní mají, 
možnost tento stav změnit a místo toho nechaly v roce 2012 podepsat vedením VaK 
Zlín smlouvy v podstatě nové jen proto, aby se ztížila možnost soudního řešení této 
situace. 

Nesouhlasíme s argumentem, že samostatné provozování přinese zvýšení ceny vodného a 
stočného, jelikož příklad okolních vodáren jasně ukazuje, že je tomu naopak. Je to také proti 
logice, protože odstraněním nepotřebného článku vtahu vlastník-dodavatel služeb-
spotřebitel, tedy Veolie, sníží vysoké náklady, který tento prostředník ve formě svého 
zisku do tohoto hospodaření vnáší. 

Nesouhlasíme s argumenty, že vodohospodářská infrastruktura VaK Zlín, kterou do 
společnosti vložili města a obce Zlínska, je dostatečně obnovována. Podle metodiky Mze je 
potřebné do obnovy majetku investovat ročně okolo 2% z přepočítané ceny majetku VaK 
Zlín. V číselném vyjádření je to až 240 mil. korun ročně. VaK Zlín ovšem za posledních 
6 let investoval sotva pětinu. 

 



IV. Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 
přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města. 

Náklady spojené s provedením místního referenda odpovídají přibližně polovině nákladům 
na konání voleb do Evropského parlamentu. Dle navrhovatelů mohou být tyto náklady o něco 
nižší, a to vzhledem k méně náročné administraci sčítání výsledků a nižšího počtu 
hlasovacích lístků, nežli tomu je ve volbách do EP. Náklady na vlastní konání referenda 
odhadují navrhovatelé na 600.000,- Kč. Z tohoto důvodu, tedy snížení celkových nákladů 
na referendum, požaduje přípravný výbor konání referenda společně s volbami do 
Evropského parlamentu a také spojení volebních místností za účelem úspory nákladů. 

Náklady na samotné konání místního referenda navrhují navrhovatelé uhradit z rozpočtu 
města Zlína z kapitoly "Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)". 

Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu navrhovatelé 
neočekávají 

 

V. Označení zmocněnce z členů přípravného výboru 

Pavel Sekula 

VI. Jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu a jejich vlastnoruční podpisy 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Pavel Sekula, 25.4.1963, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Ivana Bogarová, 23.2.1954, Mokrá II/290, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Mgr. Jindřich Žaludek, 6.11.1954, Sokolská 3921, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Ing. Radek Strouhal, 31.8.1966, Družstevní 4237, 760 05 Zlín 
 

 

VII. Přílohy: 

a)  742 kusů podpisových listin ve smyslu § 11 zákona č. 22/2004 Sb., s podpisy 
 
 
 

Ve Zlíně dne 14.1.2019 

 


