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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Dohoda“) 

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 

(1) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  

se sídlem třída Tomáše Bati 383, Zlín, PSČ 76049,  

IČ: 49454561,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169, 

zastoupená Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva 

(dále jen „Vodovody a kanalizace Zlín“) 

 

(2) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  

se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc, PSČ 779 00, 

IČ: 61859575,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943, 

zastoupená Ing. Martinem Bernardem, členem představenstva, a _____________________ 

členem představenstva 

(dále jen „MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ“)  

 

(3) město Otrokovice  

se sídlem náměstí 3. května 1340, 765 23 Otrokovice,  

IČ: 00284301,  

zastoupené Bc. Hanou Večerkovou, DiS, starostkou města, 

(dále jen „Otrokovice“) 

 

(4) město Fryšták 

se sídlem náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták,  

IČ: 00283916,  

zastoupené Lubomírem Doleželem, starostou města, 

(dále jen „Fryšták“) 

 

(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každá samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

PREAMBULE: 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Společnost Vodovody a kanalizace Zlín je vlastníkem vodohospodářského majetku (především 

vodovodních sítí, kanalizačních sítí, úpraven vody, čistíren odpadních vod a dalšího majetku) na 

území měst a obcí okresu Zlín, jejímiž akcionáři jsou především tato města a obce. Otrokovice 



 

3 

a Fryšták jsou jejími akcionáři; Otrokovice jsou majitelem akcií společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín odpovídajících podílu na základním kapitálu ve výši 6,0418 % a Fryšták je 

majitelem akcií této společnosti odpovídajících podílu na základním kapitálu ve výši 2,5851 %. 

Ovládající osobou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín je statutární město Zlín, které je 

majitelem jejích akcií odpovídajících podílu na základním kapitálu ve výši 46,2491 %; 

(B) Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ je obchodní společností ze skupiny Veolia, jejímž 

předmětem podnikání je především výroba pitné a užitkové vody, provozování vodárenských 

zařízení a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro jeho vlastníky, zejména 

města, obce a municipální společnosti v okresech Zlín, Olomouc a Prostějov, a poskytování 

služeb distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro odběratele v těchto 

okresech; 

(C) Smluvní strany jsou účastníky komplexního sporu složeného z řady dílčích sporů mezi všemi 

Smluvními stranami nebo některými z nich, které jsou skutkově zakotveny v okolnostech 

uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku a Smlouvy o nájmu a provozování (jak jsou definovány 

v čl. 1.1.1 Dohody) a jehož jádrem je otázka platnosti těchto dvou smluv; 

(D) Města Otrokovice a Fryšták nemění svůj názor, že prosazení stávajícího provozního modelu bylo 

provedeno v rozporu s právními předpisy a stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. 

Nicméně musí konstatovat, že:  

a) jim soudní moc České republiky nebyla od roku 2002 schopna v rozumném čase poskytnout 
řádnou a účinnou ochranu, když až dne 22. 11. 2016 Vrchní soud v Olomouci rozhodl 
pravomocně o neplatnosti zásadních usnesení valné hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Zlín konané dne 30. 4. 2004; a 

b) konečné řešení by přinesl až v dlouhém časovém horizontu výrok soudu ve věci Žaloby na 
určení neplatnosti smluv a na něj případně reagující soudní řízení zahájená společností 
Vodovody a kanalizace Zlín. 

Proto se města Otrokovice a Fryšták rozhodla po zralém uvážení přistoupit k uzavření této 
Dohody. 

(E) Smluvní strany mají zájem na nahrazení veškerých svých vzájemných sporných a pochybných 

práv a závazků novými právními vztahy, a tím na ukončení všech vzájemných sporů, jichž jsou 

účastníky a které se týkají provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, jakož i na úpravě některých dalších vzájemných vztahů, a to vše 

s cílem zajistit stabilitu vzájemných vztahů a řízený a hospodárný převod prostředků 

a schopností kontinuálně provozovat vodohospodářský majetek ze společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ do plné dispozice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.  

(F) Smluvní strany v rámci mediačního jednání dospěly ke komplexnímu smírnému řešení, které 

bude spočívat v ukončení Sporu (jak je definován v čl. 1.1. Dohody) mezi nimi a současné 

transformaci provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku ve vlastnictví 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín směřující k plnému převzetí kontroly nad tímto 

provozováním společností Vodovody a kanalizace Zlín uplynutím dne 31. 12. 2029, přičemž tato 

transformace bude zahrnovat především následující prvky, podrobně upravené dále v textu této 

Dohody: 
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(i) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ založila novou provozní společnost VODÁRNA ZLÍN 

a vloží do ní jako nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál Část závodu, která bude 

zahrnovat současný provozní majetek společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ sloužící 

k provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín 

a dalších vlastníků na území okresu Zlín, včetně Smlouvy o nájmu a provozování (jak jsou 

VODÁRNA ZLÍN, Část podniku a Smlouva o nájmu a provozování definovány v čl. 1.1.1 

Dohody);  

(ii) převod Části závodu se stane účinným k datu určenému postupem dle této Dohody 

(přičemž strany předpokládají, že tímto datem bude 1. 7. 2022) a k tomuto datu se tedy 

společnost VODÁRNA ZLÍN stane provozovatelem vodohospodářského majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a dalších vlastníků na území okresu Zlín; 

(iii) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ převede na společnost Vodovody a kanalizace Zlín 

Akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, a to 75 % Akcií k datu určenému postupem dle této 

Dohody (přičemž strany předpokládají, že tímto datem bude 1. 7. 2022) a 25 % Akcií 

uplynutím dne 31. 12. 2029, to vše za cenu a za podmínek dle Smlouvy o prodeji akcií (jak 

jsou Akcie a Smlouva o prodeji akcií definovány v čl. 1.1.1 Dohody);  

(iv) společnost Vodovody a kanalizace Zlín nabyde všechny Akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN 

nejpozději uplynutím data 31. 12. 2029 za kupní cenu, která bude činit nejvýše 

142 000 000 Kč, bude hrazená v ročních splátkách do roku 2030 a bude za podmínek 

Smlouvy o prodeji akcií financovatelná výlučně ze zdrojů společnosti VODÁRNA ZLÍN, na 

něž společnost Vodovody a kanalizace Zlín získá nárok jakožto její akcionář, přičemž 

nebudou-li tyto zdroje dostatečné v k úhradě kupní ceny, bude z kupní ceny poskytnuta 

sleva rovnající se vzniklému rozdílu, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě o prodeji 

akcií; sjednaná výše kupní ceny ani způsob její úhrady přitom nebudou mít vliv na výši 

vodného a stočného, které bude VODÁRNA ZLÍN účtovat odběratelům, ani na výši 

pachtovného, které bude společnost VODÁRNA ZLÍN hradit společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín za užívání jejího infrastrukturního vodohospodářského majetku; 

(v) do 31. 12. 2029 budou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Vodovody a kanalizace 

Zlín při výkonu svých akcionářských práv ve společnosti VODÁRNA ZLÍN zavázány 

postupovat v souladu s pravidly sjednanými v Akcionářské dohodě a v Nominační dohodě 

(jak jsou definovány v čl. 1.1.1 Dohody), které mj. upraví, že MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ má 

právo jmenovat či zajistit zvolení většiny členů představenstva společnosti VODÁRNA 

ZLÍN, společnost Vodovody a kanalizace Zlín má právo jmenovat či zajistit zvolení většiny 

členů dozorčí rady společnosti VODÁRNA ZLÍN, a města Otrokovice a Fryšták (každé 

samostatně) budou mít právo zajistit zvolení po jednom členu dozorčí rady společnosti 

VODÁRNA ZLÍN; 

(vi) po dobu, kdy bude minoritním akcionářem společnosti VODÁRNA ZLÍN, nebude mít 

společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ právo na výplatu zisku ani jiných vlastních zdrojů 

této společnosti; 

(vii) přímá účast společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (jako provozovatele) na provozování 

vodohospodářského infrastrukturního majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín tak 
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skončí v roce 2022 k datu určenému postupem dle této Dohody (přičemž strany 

předpokládají, že tímto datem bude 1. 7. 2022) a nepřímá účast, jako minoritního 

akcionáře společnosti VODÁRNA ZLÍN, bude ukončena 31. 12. 2029, tedy pět let před 

uplynutím doby trvání současné Smlouvy o nájmu a provozování. 

 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO: 

 

1. DEFINICE A PRAVIDLA INTERPRETACE 

1.1 Definice 

1.1.1 Není-li v Dohodě nebo jejích přílohách uvedeno jinak, mají pro účely Dohody slova a spojení 

vyskytující se v Dohodě včetně jejích příloh a psaná s velkým počátečním písmenem následující 

význam: 

„Akcie“ Veškeré akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, které budou vydány 

v počtu čtyř s nominální hodnotou 500 000,- Kč každá, a to 

v listinné podobě, ve dvou druzích jako „Akcie A“ a „Akcie B“ a ve 

formě na řad (na jméno). 

„Akcie A“ Druh akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, která bude vydána 

v počtu tří (3) a s níž bude spojeno výlučné právo na podíl na zisku 

a na jiných vlastních zdrojích ve smyslu § 278 Zákona 

o obchodních korporacích a dále s každou z těchto akcií bude 

spojeno právo jmenovat jednoho (1) člena dozorčí rady ze sedmi 

(7) ve smyslu § 448b Zákona o obchodních korporacích. S Akciemi 

A bude spojeno hlasovací právo, přestože jsou prioritními 

akciemi. S každou Akcií A bude spojeno právo na vyplacení jiných 

vlastních zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo 

základní kapitál až do výše 1/4 takových vlastních zdrojů, a to na 

základě rozhodnutí valné hromady společnosti. 

„Akcie B“ Druh akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN, která bude vydána 

v počtu jedné (1), s níž nebude spojeno žádné právo na podíl na 

zisku a na jiných vlastních zdrojích ve smyslu Zákona o 

obchodních korporacích, ovšem s Akcií B bude spojeno 

samostatně nepřevoditelné právo na vyplacení jiných vlastních 

zdrojů vytvořených poskytnutým příplatkem mimo základní 

kapitál až do výše 1/4 takových vlastních zdrojů, a to na základě 

rozhodnutí valné hromady společnosti, avšak konkrétní právo na 

vyplacení může vzniknout nejdříve 1. 1. 2030. S Akcií B bude 

spojeno právo jmenovat tři (3) členy představenstva ze sedmi (7) 

ve smyslu § 438a Zákona o obchodních korporacích. S Akciemi B 

bude spojeno hlasovací právo. 
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„Akcionářská dohoda“ Dohoda, kterou vyjednají a uzavřou společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a Vodovody a kanalizace Zlín a která bude 

upravovat jejich vztahy, jako akcionářů společnosti VODÁRNA 

ZLÍN, do doby účinnosti převodu poslední Akcie ze společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na společnost Vodovody a kanalizace 

Zlín. Akcionářská dohoda stanoví, že do konce jejího trvání se na 

valných hromadách společnosti VODÁRNA ZLÍN (i) společnost 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zavazuje vždy hlasovat pro návrh 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na volbu nebo odvolání tří 

(3) členů představenstva a na volbu nebo odvolání jednoho (1) z 

členů dozorčí rady nad počet členů, kteří jsou jmenováni právem 

spojeným s Akciemi A, (ii) společnost Vodovody a kanalizace Zlín 

se zavazuje vždy hlasovat pro návrh společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ na volbu nebo odvolání jednoho (1) člena 

představenstva nad počet členů, kteří jsou jmenováni právem 

spojeným s Akcií B a jednoho (1) člena dozorčí rady.  

„Bývalí členové 

představenstva“ 

Bývalí členové představenstva společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, kteří své funkce vykonávali dne 30. 4. 2004, případně jejich 

dědicové, a to pánové Ing. Josef Šverma, nar. 22. 7. 1943, bytem 

U Zámeckého parku 2007, 436 01 Litvínov, Ing. Martin Bernard, 

nar. 23. 10. 1963, bytem U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov, Ing. 

Dalibor Maniš, nar. 4. 6. 1962, bytem Dlouhá 1055, 766 01 

Valašské Klobouky, Ing. Pavel Svoboda, nar. 25. 12. 1950, zemřelý 

3. 12. 2015 (v důsledku čehož je mezi Bývalé členy představenstva 

zahrnuta i jeho pozůstalá manželka Dana Svobodová, nar. 11. 10. 

1953, bytem Mikoláše Alše 2246, 434 01 Most, a jeho pozůstalá 

dcera Pavla Svobodová, nar. 5. 8. 1990, bytem Mikoláše Alše 

2246, 434 01 Most), Ing. Milan Soldán, nar. 11. 3. 1957, bytem 

Tyršova 733, 763 02 Zlín, Jaromír Šebík, nar. 23. 1. 1952, bytem 

Jílová 4571, 760 05 Zlín a Ing. Miroslav Marčík, nar. 8. 11. 1965, 

bytem U vodárny 856, 763 62 Tlumačov. 

„Část podniku“ Provozní část podniku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, 

kterou tato společnost prodala společnosti Zlínská vodárenská 

jakožto předmět Smlouvy od prodeji Části podniku, změněné 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o prodeji Části podniku. 

„Část závodu“ Část obchodního závodu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 

která bude vyčleněna z obchodního závodu této společnosti za 

účelem vytvoření závodu společnosti VODÁRNA ZLÍN a jehož 

složení bude ve všech podstatných ohledech odpovídat příloze 

č. 1 ke Smlouvě o prodeji akcií, která tvoří přílohu č. 1 k Dohodě, 

s přihlédnutím k běžným změnám složení Části závodu 

v důsledku plynutí času za předpokladu řízení podnikatelské 



 

7 

činnosti související s Částí závodu s péčí řádného hospodáře; Část 

závodu bude zahrnovat i Smlouvu o nájmu a provozování a práva 

s ní spojená, především práva spojená s předplaceným 

nájemným uhrazeným společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, práva spojená se 

smluvními investicemi a technickým zhodnocením provedenými 

společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín a taktéž infrastrukturní 

vodohospodářský majetek vybudovaný společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ na území okresu Zlín v souvislosti s provozováním 

vodohospodářského majetku jiných vlastníků na území tohoto 

okresu. 

„Den Narovnání“ Den, kdy nastane účinnost Narovnání, definovaný v čl. 4.6.3. 

Dohody. 

„Den vypořádání“ Den, kdy Smluvní strany učiní právní jednání, kterými je 

podmíněna účinnost Narovnání, jak jsou popsána v čl. 4.6, 

definovaný v čl. 4.6.1. Dohody. 

„Doklad o převodu Části 

závodu“ 

Společné písemné potvrzení společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a VODÁRNA ZLÍN o převodu Části závodu ve smyslu 

§ 2180 odst. 1 Občanského zákoníku. 

„Esenciální ustanovení 

Smlouvy o prodeji akcií“ 

Obsahové náležitosti Smlouvy o prodeji akcií, které se společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ v čl. 4.5 

Dohody zavazují nezměnit ani nezrušit bez předchozího 

písemného souhlasu měst Otrokovice a Fryšták, bez ohledu na 

jejich případné schválení valnou hromadou společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a kterými jsou: (a) vymezení Části 

závodu, (b) datum účinnosti převodu Akcií A a Akcie B na 

společnost Vodovody a kanalizace Zlín (v důsledku nichž se tato 

společnost stane jediným akcionářem společnosti VODÁRNA ZLÍN 

kdykoli po dni 31. 12. 2029), (c) závazek společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ převést a odevzdat Akcie společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín a umožnit jí nabytí vlastnického práva a závazek 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Akcie převzít a zaplatit za 

tyto Akcie společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ kupní cenu, 

(d) výše Kupní ceny 142.000.000,- Kč a její splatnost v čase, 

(e) výše a podmínky vzniku nároku společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín na Slevu a Další slevu, které souvisejí vytvořením 

a výplatou Volných peněžních toků ve prospěch společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín ve výši dostatečné k úhradě Kupní 

ceny při splnění definovaného objemu investic do obnovy 

provozního majetku společnosti VODÁRNA ZLÍN a definovaného 
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objemu nákladů vynakládaných společností VODÁRNA ZLÍN na 

Nápravy havárií, opravy a údržbu vodohospodářského majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, jak je vše definováno ve 

Smlouvě o prodeji akcií. 

„Narovnání“ Globální narovnání Sporu spočívající ve zrušení veškerých 

Sporných a pochybných práv a závazků mezi Smluvními stranami 

nebo některými z nich v souvislosti se Sporem, jak jsou vymezeny 

v čl. 3, a jejich nahrazení souborem nových právních vztahů mezi 

Smluvními stranami nebo některými z nich způsobem 

stanoveným v čl. 4, přičemž základním prostředkem Narovnání je 

transformace popsaná v Preambuli. 

„Nominační dohoda“ Dohoda, kterou vyjednají a uzavřou Smluvní strany, na jejímž 

základě se Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ zavazují vůči městům Otrokovice a Fryšták, že 

budou až do účinnosti převodu všech Akcií na společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín společně hlasovat pro volbu nebo 

odvolání jednoho (1) člena dozorčí rady na návrh města 

Otrokovice a jednoho (1) člena dozorčí rady na návrh města 

Fryšták, a to s cílem posílení možností dohledu nad provozováním 

vodohospodářské infrastruktury v majetku společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín společností VODÁRNA ZLÍN. Vzor Nominační 

dohody činí přílohu č. 2 Dohody. 

„Občanský zákoník“ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném 

a účinném ke dni uzavření Dohody. 

„Prohlášení o prominutí 

dluhu“ 

Písemná prohlášení učiněná společností Vodovody a kanalizace 

Zlín, zastoupené jejím představenstvem, o vzdání se veškerých 

nároků na náhradu škody a o prominutí odpovídajícího dluhu, 

která budou adresována osobám uvedeným v čl. 4.3(a) a která 

budou ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru, který 

tvoří přílohu č. 3 Dohody) 

„Smlouva o nájmu a 

provozování“ 
Smlouva o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury 

uzavřená dne 30. 4. 2004 (dle měst Otrokovice a Fryšták dne 3. 5. 

2004) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín, jako 

pronajímatelem, a společností Zlínská vodárenská, jako 

nájemcem, jejímž předmětem je právo a současně povinnost 

nájemce užívat vodohospodářský majetek ve vlastnictví 

pronajímatele, provozovat jej (užívat jej k dodávkám pitné vody, 

k odvádění a čištění odpadních vod a k vybírání vodného 

a stočného od odběratelů) a tomu odpovídající povinnost 

nájemce hradit pronajímateli nájemné (pachtovné) a pronajatý 

vodohospodářský majetek udržovat, a to vše na dobu určitou do 
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31. 12. 2034. Výraz „Smlouva o nájmu a provozování“ zahrnuje 

i veškeré její dodatky uzavírané zpravidla jednou ročně mezi 

společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Zlínská 

vodárenská, resp. po 31. 12. 2007 společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ jako jejím právním nástupcem, a to zejména 

Dodatek č. 1 ze dne 19. 5. 2004, Dodatek č. 2 ze dne 3.3.2005, 

Dodatek č. 3 ze dne 10.6.2005, Dodatek č. 4 ze dne 30.12.2005, 

Dodatek č. 5 ze dne 28.11.2006, Dodatek č. 6 ze dne 5.9.2007, 

Dodatek č. 7 ze dne 1. 1. 2008, Dodatek č. 8 ze dne 14. 11. 2008, 

Dodatek č. 9 ze dne 12. 12. 2008, Dodatek č. 10 ze dne 20. 11. 

2009, Dodatek č. 11 ze dne 10. 12. 2009, Dodatek č. 12 ze dne 28. 

12. 2009, Dodatek č. 13 ze dne 26. 11. 2010, Dodatek č. 14 ze dne 

20. 5. 2011, Dodatek č. 15 ze dne 1. 2. 2012, Dodatek č. 16 ze dne 

20. 11. 2012 (který je zároveň dohodou o narovnání rušící 

dosavadní sporná práva a povinnosti a zakládající nová, pročež 

následující dodatky jsou číslovány v nové číselné řadě ve 

struktuře „číslo dodatku v daném roce / rok“), Dodatek č. 1/2014 

ze dne 9.12.2014, Dodatek č. 1/2015 ze dne 5. 11. 2015, Dodatek 

č. 1/2016 ze dne 4. 5. 2016, Dodatek č. 2/2016 ze dne 7. 11. 2016, 

Dodatek č. 1/2017 ze dne 5. 5. 2017, Dodatek č. 2/2017 ze dne 

26. 6. 2017 a dodatek č. 1/2021 ze dne 20. 12. 2021. 

„Smlouva o prodeji akcií“ Smlouva o prodeji Akcií společnosti VODÁRNA ZLÍN, která bude 

uzavřena společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ jako prodávající 

a společností Vodovody a kanalizace Zlín jako kupující a která 

bude ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru, který tvoří 

Přílohu č. 1 Dohody. 

„Smlouva o prodeji Části 

podniku“ 

Smlouva o prodeji části podniku uzavřená dne 30. 4. 2004 (dle 

měst Otrokovice a Fryšták dne 3. 5. 2004) mezi společností 

Vodovody a kanalizace Zlín, jako prodávající, a společností Zlínská 

vodárenská, jako kupující, změněná Dodatkem č. 1 z 6. 10. 2004 

(upravující doplatek kupní ceny), jejímž předmětem byl převod 

Části podniku ze společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na 

společnost Zlínská vodárenská. 

„Spor“ Komplexní spor složený z řady dílčích sporů mezi všemi 

Smluvními stranami nebo některými z nich, které jsou skutkově 

zakotveny v okolnostech uzavření Smlouvy o prodeji Části 

podniku a Smlouvy o nájmu a provozování a jehož jádrem je 

otázka platnosti Smlouvy o prodeji Části podniku a Smlouvy 

o nájmu a provozování, jak je popsán v čl. 3. 

„Sporná a pochybná 

práva a závazky“ 

Sporná a pochybná práva a závazky, jak jsou definovaná v čl. 3. 

Dohody, včetně veškerého jejich příslušenství. 
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„VODÁRNA ZLÍN“ Akciová společnost Vodárna Zlín a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 

383, Louky, 763 02 Zlín, IČO: 14237083, vedená u Krajského 

soudu v Brně pod sp. zn. B 8672, kterou založila MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ jako svoji dceřinou společnost, se základním 

kapitálem ve výši 2.000.000 Kč (dva miliony Kč), na kterou 

následně převede Část závodu jako nepeněžitý příplatek mimo 

základní kapitál a jejíž Akcie poté prodá společnosti Vodovody a 

kanalizace Zlín Smlouvou o prodeji akcií jako součást Narovnání 

postupem popsaným v čl. 4. 

„Zákon o obchodních 

korporacích“ 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) ve znění platném a účinném ke 

dni uzavření Dohody. 

„Zlínská vodárenská“ Společnost Zlínská vodárenská, a.s., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, 

PSČ 760 49, IČ 270 76 288, dříve zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4122, která 

s účinky ke dni 31. 12. 2007 zanikla fúzí sloučením se společností 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. 

„Zpětvzetí žalob“ Písemná podání účastníků řízení o Žalobě na určení neplatnosti 

smluv, o Žalobě na zrušení rozhodčího nálezu, o Žalobě na 

náhradu škody, o Žalobě na vyslovení neplatnosti usnesení Valné 

hromady z 28. 3. 2006 a o Žalobě na vyslovení neplatnosti 

usnesení Valné hromady z 30. 5. 2007, kterými žalobce v daném 

řízení vezme žalobu v plném rozsahu zpět, ostatní účastníci 

daného řízení vysloví souhlas se zastavením řízení a všichni 

účastníci daného řízení se vzájemně vzdají nároku na náhradu 

nákladů řízení, která budou ve všech podstatných ohledech 

odpovídat vzoru, který tvoří přílohu č. 4 Dohody. To neplatí pro 

společnost Compas Capital Consult s.r.o., jako účastníka a 

samostatného navrhovatele řízení o Žalobě na vyslovení 

neplatnosti usnesení Valné hromady z 28. 3. 2006 a o Žalobě na 

vyslovení neplatnosti usnesení Valné hromady z 30. 5. 2007. 

„Žaloba na náhradu 

škody“ 

Žaloba podaná v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín Otrokovicemi dne 30. 4. 2008 ve věci náhrady škody ve výši 

149.712.000,- Kč s příslušenstvím, o níž je vedeno řízení 

u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 1Cm 192/2008, jejímž účastníky 

jsou na straně žalované Bývalí členové představenstva. 

  

„Žaloba na určení 

neplatnosti smluv“ 

Žaloba podaná Otrokovicemi a Fryštákem, o níž je vedeno řízení 

u Okresního soudu ve Zlíně, sp. zn. 38 C 186/2008, blíže 

specifikované v čl. 3.3.3, jehož účastníky na straně žalované jsou 
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společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ. 

„Žaloba na vyslovení 

neplatnosti usnesení 

Valné hromady z 28. 3. 

2006“ 

Žaloba podaná městem Otrokovice dne 26. 6. 2006 ve věci 

vyslovení neplatnosti usnesení přijatých valnou hromadou 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín konanou dne 28. 3. 2006, 

o níž je vedeno řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Cm 

91/2006, 50 Cm 103/2006, jehož účastníkem je společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín a dalším navrhovatelem je společnost 

Compas Capital Consult s.r.o., IČO 62301730, se sídlem Na 

Drahách 247, 739 25 Sviadnov. 

„Žaloba na vyslovení 

neplatnosti usnesení 

Valné hromady z 30. 5. 

2007“ 

Žaloba podaná městem Otrokovice dne 25. 8. 2007 ve věci 

vyslovení neplatnosti usnesení přijatých valnou hromadou 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín konanou dne 30. 5. 2007, 

o níž je vedeno řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Cm 

91/2006, 50 Cm 103/2006, jehož účastníkem je společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín a dalším navrhovatelem je společnost 

Compas Capital Consult s.r.o., IČO 62301730, se sídlem Na 

Drahách 247, 739 25 Sviadnov. 

„Žaloba na zrušení 

rozhodčího nálezu“ 

Žaloba podaná společností Vodovody a kanalizace Zlín, o níž je 

vedeno řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 77 Cm 31/2018, 

blíže specifikované v čl. 3.3.5, jejímž účastníkem na straně 

žalované je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. 

1.1.2 Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definované výše v článku 1.1.1 Dohody, 

mají takový význam, který jim je přiřazen v článku nebo v preambuli, kde byl takový výraz 

použit poprvé. 

1.2 Pravidla interpretace 

1.2.1 Nestanoví-li tato Dohoda výslovně něco jiného:  

(a) pojmy definované v Dohodě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle 

a naopak; 

(b) odkazuje-li na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo odstavce, rozumí se tím 

odkazy na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo odstavce Dohody; 

(c) názvy článků a odstavců mají usnadnit orientaci v Dohodě a nelze je použít jako 

výkladové vodítko; 

(d) odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a účinné znění takového 

právního předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího, a na jiné 

právní předpisy nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí; 

(e) odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny a odkazy na „pracovní dny“ znamenají 

odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek 

podle platných právních předpisů České republiky. 
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1.2.2 Tam, kde tato Dohoda zmiňuje: 

(a) povinnost Smluvní strany něco „zajistit“, nebo zajistit, aby třetí osoba jednala (nebo 

nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že taková povinná Smluvní strana je 

odpovědna za to, že zamýšlený výsledek nastane, bez ohledu na jakákoliv subjektivní 

či objektivní omezení v možnostech povinné Smluvní strany kontrolovat či ovlivňovat 

třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby 

byl zamýšlený výsledek dosažen; 

(b) povinnost Smluvní strany „vyvinout nejvyšší úsilí“, aby nastala nějaká skutečnost, nebo 

aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že 

taková povinná Smluvní strana je povinna využít veškerou kontrolu, vliv a použít 

veškeré prostředky, které jsou k dispozici povinné Smluvní straně v době, kdy má být 

tato povinnost splněna, k tomu, aby se zamýšlený výsledek stal, s přihlédnutím ke 

všem omezením (včetně právních omezení) nezpůsobených povinnou Smluvní 

stranou.  

1.2.3 Pokud tato Dohoda stanoví, že určitá jiná smlouva či dokument bude ve všech podstatných 

ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze Dohody, rozumí se tím zejména to, že takový 

dokument bude obsahovat veškeré obsahové náležitosti vzoru a bude upraven způsobem 

vyplývajícím z Dohody. 

1.2.4 Smluvní strany se dohodly, že při určení obsahu jejich závazků vyplývajících z Dohody se nemá 

přihlížet k obchodním zvyklostem a obchodní zvyklosti tedy nemají mít přednost před 

dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského 

zákoníku. 

1.2.5 Popis skutkového základu Sporu v Dohodě je podáván pouze pro účely vymezení Sporu a jeho 

dílčích částí pro účely Narovnání, a proto v Dohodě uváděné nebo odkazované skutkové 

okolnosti nebo skutková tvrzení jakékoliv Smluvní strany nebo třetí osoby neznamenají, že 

takovou skutkovou okolnost či skutkové tvrzení činí Smluvní strany nespornými nebo je 

přejímají za své. 

1.2.6 Tato Dohoda nepředstavuje přiznání jakékoliv odpovědnosti nebo uznání jakéhokoliv závazku 

jakoukoliv Smluvní stranou vůči jakékoliv jiné Smluvní straně nebo třetí osobě. Pokud bude 

Dohoda jakýmkoliv způsobem zrušena, určena za neplatnou nebo nenabude účinnosti, 

Smluvní strany se zavazují, že Dohodu nepoužijí v řízení před soudem nebo v jiném řízení jako 

důkazní prostředek prokazující přiznání jakékoliv odpovědnosti nebo uznání závazku jakoukoliv 

Smluvní stranou. 

1.2.7 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že jejich záměr zrušit Narovnáním veškerá Sporná 

a pochybná práva a závazky mezi Smluvními stranami související se Sporem, a nahradit je 

právními vztahy novými, je omezen ustanovením § 1905 Občanského zákoníku, podle kterého 

narovnání nelze vztahovat k právům, která Smluvní strany zřejmě nemohly mít na mysli, když 

uzavíraly Dohodu. Vzhledem k  

(i)  záměru Smluvních stran uzavřít generální Narovnání Sporu, a k 
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(ii) tomu, že Smluvní strany měly možnost provést s odbornou péčí prověrku (audit) vymezení 

Sporu a Sporných práv a závazků a do této prověrky investovaly podstatné zdroje, 

Smluvní strany souhlasí, že pojem „práv, která Smluvní strany nemohly mít na mysli, když 

uzavíraly Dohodu“ (ve smyslu ustanovení § 1905 Občanského zákoníku), bude pro účely 

Dohody vykládán v nejvyšší míře restriktivně. 

1.2.8 Smluvní strany jsou si též vědomy, že součástí Sporných práv a povinností jsou i některé jejich 

potenciální nároky vůči třetím osobám, které nejsou stranami Dohody. Přesto si Smluvní strany 

přejí vyřešit způsobem sjednaným v Dohodě i takové své potenciální nároky, neboť se Sporem 

souvisejí a Smluvní strany mají zájem na co nejširším rozsahu Narovnání. Vzhledem k tomu, že 

tato Dohoda nemůže zavazovat třetí osoby, dohodly se Smluvní strany, že jejich potenciální 

nároky vůči třetím osobám, které jsou výslovně specifikovány jako Sporná práva a povinnosti, 

zanikají v Den Narovnání formou prominutí dluhu dle § 1995 Občanského zákoníku. 

 

2. ÚČEL DOHODY 

2.1 Účelem Dohody je odstranit veškerá sporná nebo pochybná práva vzniklá mezi Smluvními 

stranami nebo některými z nich v souvislosti se Sporem a nahradit je novou soubornou 

úpravou právních vztahů mezi Smluvními stranami (nebo některými z nich). Smluvní strany 

tímto způsobem staví najisto právní vztahy mezi nimi, a to především právní vztahy mezi 

společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a zajišťují tak 

stabilitu vzájemných vztahů a současně i řízený a hospodárný převod prostředků a schopností 

provozovat vodohospodářský majetek na území měst a obcí okresu Zlín z dispozice společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ do dispozice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. 

 

3. SPOR A SPORNÁ A POCHYBNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Skutkový základ Sporu 

3.1.1 Skutkový základ Sporu leží ve skutkových okolnostech uzavření Smlouvy o prodeji Části 

podniku a Smlouvy o nájmu a provozování poté, co s uzavřením Smlouvy o prodeji Části 

podniku vyslovila souhlas valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, která se 

konala 30. 4. 2004, přičemž platnost usnesení této valné hromady, jakož i platnost Smlouvy 

o prodeji Části podniku a Smlouvy o nájmu a provozování, byly napadeny. Všechny dílčí části 

Sporu jsou alespoň zčásti zakotveny v těchto skutkových okolnostech.  

3.2 Dílčí sporné vztahy tvořící Spor 

3.2.1 Mezi Smluvními stranami je sporné, zda Smlouva o prodeji Části podniku nebo Smlouva 

o nájmu a provozování jsou platné či neplatné, resp. zda společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

provozuje dotčenou vodárenskou infrastrukturu po právu, a v případě, že by jedna nebo obě 

byly neplatné, jaké práva a povinnosti z toho plynou pro společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vůči sobě navzájem a vůči Otrokovicím a Fryštáku.  

3.2.2 Mezi Smluvními stranami je dále pochybné, zda, jakým způsobem a za jakých podmínek lze 

vykonat právo zpětné koupě k Části podniku, které je pro společnost Vodovody a kanalizace 



 

14 

Zlín sjednáno v čl. VIII. Smlouvy o prodeji Části podniku, a to mimo jiné s ohledem na spornou 

skutečnost, že Část podniku nejpozději 31. 12. 2007 ztratila povahu samostatného předmětu 

práv a povinností a byla sloučena s podnikem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ. 

3.2.3 Mezi Smluvními stranami je rovněž sporné, zda je společnost Vodovody a kanalizace Zlín 

povinna nahradit společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ škodu nebo jinou újmu v případě 

hypotetické neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování, 

a to včetně případné samostatné neplatnosti Dodatku č. 16 ze dne 20. 11. 2012 ke Smlouvě 

o nájmu a provozování, který obsahoval dohodu o narovnání. 

3.2.4 Mezi Smluvními stranami je též sporné, zda okolnosti uzavření nebo obsah Smlouvy o prodeji 

Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování zakládají nárok společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín na náhradu jakékoliv škody nebo újmy vůči Bývalým členům představenstva, 

kteří své funkce vykonávali v době uzavření těchto dvou smluv, přičemž tento nárok je jménem 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín uplatňován Otrokovicemi, jakožto zákonným 

zástupcem společnosti. Tohoto sporu se účastní i třetí osoby, kterými jsou Bývalí členové 

představenstva. 

3.2.5 Mezi Smluvními stranami je též sporné, zda okolnosti uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku 

nebo Smlouvy o nájmu a provozování zakládají jakýkoliv nárok společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín nebo Otrokovic nebo Fryštáku na náhradu škody nebo jiné újmy vůči osobám, 

které byly v době uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu 

a provozování v postavení osoby ovládající společnost Vodovody a kanalizace Zlín (samostatně 

nebo jako osoby jednající ve shodě); mezi Smluvními stranami je, mimo jiné, sporné i to, kdo 

byl takovou osobou. Byť takový nárok nebyl nikdy uplatněn soudně a je promlčen, považují 

Smluvní strany za vhodné jej uvést mezi dílčími spornými vztahy, které jsou zahrnuty ve Sporu, 

neboť účelem Dohody je globální Narovnání Sporu.  

3.2.6 Mezi Smluvními stranami je rovněž sporné, zda Otrokovice a Fryšták jsou povinny nahradit 

společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nebo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín škodu 

nebo jinou újmu z jakéhokoli právního titulu v souvislosti se skutkovým základem Sporu 

vymezeným v čl. 3.1.  

3.2.7 Mezi Otrokovicemi a společností Vodovody a kanalizace Zlín je rovněž sporné, zda usnesení 

valných hromad konaných dne 28. 3. 2006 a 30. 5. 2007 byla platně přijata s ohledem na 

okolnosti uzavření Smlouvy o nájmu a provozování a Smlouvy o prodeji části podniku a jim 

předcházejícím vztahům mezi akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a dalšími 

osobami. 

3.2.8 Mezi Otrokovicemi a společností Vodovody a kanalizace Zlín je dále sporné, zda existuje nárok 

Otrokovic na náhradu nákladů řízení a právního zastoupení v souvislosti s uplatněním nároku 

na náhradu škody vůči Bývalým členům představenstva a výkonu zástupčího oprávnění ze 

strany Otrokovic při uplatňování tohoto nároku.  

3.2.9 Mezi Otrokovicemi a společností Vodovody a kanalizace Zlín je dále sporné, zda bylo město 

Otrokovice z důvodu Sporu v období posledních 17 let znevýhodněno v oblasti oprav, údržby a 

investic na území města a ve výši stočného oproti tomu, jak Vodovody a kanalizace Zlín 
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přistupovaly k stejné problematice na území některých jiných obcí – akcionářů Vodovody a 

kanalizace Zlín; 

3.2.10 Mezi Fryštákem a společností Vodovody a kanalizace Zlín je dále sporné, zda bylo město 

Fryšták z důvodu Sporu v období posledních 17 let znevýhodněno v oblasti oprav, údržby a 

investic na území města oproti tomu, jak Vodovody a kanalizace Zlín přistupovaly k stejné 

problematice na území některých jiných obcí – akcionářů Vodovody a kanalizace Zlín. 

3.3 Soudní a rozhodčí řízení o dílčích částech Sporu  

3.3.1 Dílčí části Sporu byly nebo stále jsou projednávány v soudních a rozhodčích řízeních, které jsou 

stručně popsány v následujících článcích 3.3.2 – 3.3.10. 

3.3.2 Soudní řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín ze dne 30. 4. 2004, který podali Otrokovice, Fryšták a dva další 

drobní akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. Otrokovice, Fryšták a další dva 

drobní akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Zlín podali u Krajského soudu v Brně návrh 

na vyslovení neplatnosti dvou usnesení valné hromady této společnosti z 30. 4. 2004, kterými 

bylo schváleno uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku a dán pokyn představenstvu 

společnosti tuto smlouvu uzavřít. Vedle těchto navrhovatelů byla účastníkem řízení jen 

společnost Vodovody a kanalizace Zlín a později i Krajské státní zastupitelství v Brně, které do 

řízení vstoupilo. Zlínská vodárenská ani MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ (po výše zmíněné fúzi obou 

společností) účastníky tohoto řízení nebyly. Usnesením č.j. 9/50 Cm 53/2004-3077 ze dne 

14. 3. 2014 Krajský soud v Brně vyslovil neplatnost obou napadených usnesení valné hromady 

a Vrchní soud v Olomouci, jako soud odvolací, toto rozhodnutí potvrdil svým usnesením č. j. 

5 Cmo 202/2014-3534 ze dne 22. 11. 2016. Řízení bylo pravomocně skončeno. 

3.3.3 Soudní řízení o žalobě Otrokovic a Fryštáku proti společnostem Vodovody a kanalizace Zlín 

a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na určení neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku 

a o neexistenci práva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ užívat vodohospodářský 

majetek ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a brát z něj užitky („Žaloba na 

určení neplatnosti smluv“). Otrokovice, Fryšták a město Slavičín podaly u Krajského soudu 

v Brně proti celkem dvanácti žalovaným, včetně společností Vodovody a kanalizace Zlín 

a Zlínská vodárenská, žalobu na určení neplatnosti řady smluv, včetně Smlouvy o prodeji Části 

podniku a Smlouvy o nájmu a provozování. Město Slavičín později vzalo svoji žalobu zpět, 

žalobní nárok Otrokovic a Fryštáku na určení neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku 

a Smlouvy o nájmu a provozování byl vyloučen k samostatnému projednání, bylo rozhodnuto 

o věcné příslušnosti okresního soudu, namísto Zlínské vodárenské do řízení vstoupila 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a řízení je v současnosti vedeno u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. 

zn. 38 C 186/2008. Okresní soud ve Zlíně řízení na návrh MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a se 

souhlasem všech ostatních účastníků přerušil za účelem jejich prvního setkání s mediátorem, 

přičemž řízení je stále přerušeno z důvodu probíhající mediace mezi Smluvními stranami. 

3.3.4 Rozhodčí řízení o rozhodčí žalobě společnosti MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ proti společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín na určení platnosti Smlouvy o prodeji Části podniku a neexistence 

povinnosti MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ vydat Část podniku společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín. Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ podala proti společnosti Vodovody a kanalizace Zlín 
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u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR rozhodčí žalobu na 

určení platnosti Smlouvy o prodeji Části podniku a o neexistenci povinnosti vydat Část podniku 

společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. Rozhodčí řízení bylo ukončeno vydáním rozhodčího 

nálezu ze dne 16. 2. 2018, sp. zn. Rsp 415/17, kterým bylo určeno, že Smlouva o prodeji části 

podniku je platná a že společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nemá povinnost vydat společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín Část podniku. Rozhodčí nález je v právní moci a má účinky 

pravomocného rozsudku (města Otrokovice a Fryšták namítají, že rozhodčí nález není v právní 

moci a nemá účinky pravomocného rozsudku, neboť rozhodci neměli pravomoc ho vydat). 

3.3.5 Soudní řízení o žalobě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na zrušení rozhodčího nálezu 

ze dne 16. 2. 2018, sp. zn. Rsp 415/17 („Žaloba na zrušení rozhodčího nálezu“). Společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín podala proti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ žalobu na 

zrušení rozhodčího nálezu ze dne 16. 2. 2018, sp. zn. Rsp 415/17. Řízení o této žalobě je vedeno 

u Městského soudu v Praze, sp. zn. 77 Cm 31/2018, dosud se v něm nekonalo žádné jednání 

a v současnosti je přerušeno na návrh obou účastníků z důvodu probíhající mediace. 

3.3.6 Soudní řízení o žalobě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na určení existence právního 

poměru a práv („Žaloba na určení provozního vztahu“). Společnost Vodovody a kanalizace 

Zlín podala proti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ u Okresního soudu v Olomouci žalobu 

na určení právního poměru a práv, o níž bylo vedeno řízení pod sp. zn. 22 C 298/2017 a jehož 

předmětem bylo určení existence právního poměru mezi oběma společnostmi, založeného 

Dodatkem č. 16 ze dne 20. 11. 2012 ke Smlouvě o nájmu a provozování (kterýžto obsahoval 

dohodu o narovnání) a následujícími dodatky. Součástí požadovaných určení bylo i určení 

existence a neexistence určitých dílčích práv založených Dodatkem č. 16 ze dne 20. 11. 2012 

ke Smlouvě o nájmu a provozování a na něj navazujícími dodatky. Řízení bylo přerušeno na 

návrh obou účastníků z důvodu mediace. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků nepodal 

návrh na pokračování v řízení před uplynutím doby jednoho roku od jeho přerušení, bylo toto 

řízení pravomocně zastaveno. 

3.3.7 Soudní řízení o žalobě Fryštáku z hlavní intervence do řízení společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín na určení existence právního vztahu a práv. Fryšták podal žalobu proti 

společnostem Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ u Okresního soudu 

v Olomouci. O žalobě bylo vedeno řízení pod sp. zn. 22 C 298/2017 a jeho předmětem bylo 

určení neexistence platného právního vztahu založeného Dodatkem č. 16 z 20. 11. 2012 ke 

Smlouvě o nájmu a provozování, který by zakládal právo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

užívat vodohospodářský majetek ve vlastnictví města Fryšták (procesně byla žaloba 

formulována jako hlavní intervence, kterou si Fryšták činil nárok na předmět řízení o Žalobě na 

určení provozního vztahu). Fryšták vzal tuto svoji žalobu zpět a řízení o ní bylo pravomocně 

zastaveno. 

3.3.8 Soudní řízení o Žalobě na vyslovení neplatnosti usnesení Valné hromady z 28. 3. 2006  

Město Otrokovice podalo dne 26. 6. 2006 žalobu na vyslovení neplatnosti usnesení přijatých 

valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín konanou dne 28. 3. 2006, o níž je 

vedeno řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Cm 91/2006, 50 Cm 103/2006, jehož 

účastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Zlín a dalším navrhovatelem společnost 
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Compas Capital Consult s.r.o., IČO 62301730, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov. 

Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně, jako u soudu prvního stupně poté, co byl spor 

opakovaně předmětem rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, kdy po vrácení věci 

soudu prvního stupně se dosud nekonalo jednání.  

3.3.9 Soudní řízení o Žalobě na vyslovení neplatnosti usnesení Valné hromady z 30. 5. 2007 

 Město Otrokovice podalo dne 25. 8. 2007 žalobu na vyslovení neplatnosti usnesení přijatých 

valnou hromadou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín konanou dne 30. 5. 2007, o níž je 

vedeno řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 50 Cm 91/2006, 50 Cm 103/2006, jehož 

účastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Zlín a dalším navrhovatelem společnost 

Compas Capital Consult s.r.o., IČO 62301730, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov. 

Řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně, jako u soudu prvního stupně poté, co byl spor 

opakovaně předmětem rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, kdy po vrácení věci 

soudu prvního stupně se dosud nekonalo jednání. 

3.3.10 Soudní řízení o Žalobě na náhradu škody 

Město Otrokovice podalo v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Zlín dne 30. 4. 2008 

proti Bývalým členům představenstva žalobu na náhradu škody ve výši 149.712.000,- Kč 

s příslušenstvím, o níž je vedeno řízení u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 1Cm 192/2008. Řízení 

o této žalobě je dosud vedeno v prvním stupni. 

3.4 Sporná a pochybná práva a závazky 

3.4.1 Smluvní strany se shodují, že mezi Sporná a pochybná práva a závazky, která Narovnáním 

zanikají, patří především všechna následující práva, povinnosti a nároky: 

(i) Nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín 

(a) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín vůči společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ z titulu vypořádání plnění ze Smlouvy o prodeji Části 

podniku ve znění jejího Dodatku č. 1 z 6. 10. 2004, a to především nárok na vydání Části 

podniku nebo jeho ekvivalentu v penězích a nárok na vydání plodů a užitků z Části 

podniku, jsou-li tato smlouva nebo její dodatek neplatné; 

(b) sporné právo zpětné koupě k Části podniku, které je pro společnost Vodovody 

a kanalizace Zlín sjednáno v čl. VIII. Smlouvy o prodeji Části podniku; 

(c) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín vůči společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ z titulu vypořádání plnění ze Smlouvy o nájmu 

a provozování a z jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012), jsou-li tato 

smlouva nebo některý z jejích dodatků neplatné, případně z jiného dosavadního titulu 

provozování, ať již platného či neplatného; 

(d) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín vůči společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ z titulu náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé 

(i) v důsledku porušení jakékoliv povinnosti společnostmi Zlínská vodárenská nebo 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ v souvislosti s důvody případné neplatnosti Smlouvy 

o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování a jejích dodatků (včetně 
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Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) nebo (ii) z důvodu případného způsobení neplatnosti 

některého z těchto smluvních ujednání; 

(e) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na náhradu jakékoliv 

škody nebo újmy vůči Bývalým členům představenstva; 

(f) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na náhradu škody 

nebo jiné újmy vůči osobám, které byly v době uzavření Smlouvy o prodeji Části 

podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování v postavení osoby ovládající společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín (přičemž je zdůrazněno, že se jedná výlučně o nároky 

v souvislosti se skutkovým základem Sporu vymezeným v čl. 3.1); 

(g) veškeré případné nároky společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na náhradu škody 

nebo jiné újmy vůči městům Otrokovice a Fryšták z jakéhokoli právního titulu 

v souvislosti se skutkovým základem Sporu vymezeným v čl. 3.1., mimo jiné i případné 

nároky na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s uplatněním nároku na 

náhradu škody vůči Bývalým členům představenstva a výkonem zástupčího oprávnění 

ze strany Otrokovic při uplatňování tohoto nároku. 

(ii) Nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

(a) veškeré případné nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vůči společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín z titulu vypořádání plnění ze Smlouvy o prodeji Části 

podniku ve znění jejího Dodatku č. 1 z 6. 10. 2004, a to především nárok na vrácení 

kupní ceny Části podniku, jsou-li tato smlouva a její dodatek neplatné; 

(b) veškeré případné nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vůči společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín z titulu vypořádání plnění ze Smlouvy o nájmu 

a provozování a z jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012), jsou-li tato 

smlouva nebo některý z jejích dodatků neplatné, případně z jiného dosavadního titulu 

provozování, ať již platného či neplatného; 

(c) veškeré případné nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vůči společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín z titulu náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé 

(i) v důsledku porušení jakékoliv povinnosti společností Vodovody a kanalizace Zlín 

v souvislosti s důvody případné neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo 

Smlouvy o nájmu a provozování a jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) 

nebo (ii) z důvodu případného způsobení neplatnosti některého z těchto smluvních 

ujednání; 

(d) veškeré případné nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na náhradu škody 

nebo jiné újmy vůči osobám, které byly v době uzavření Smlouvy o prodeji Části 

podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování v postavení osoby ovládající společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín (přičemž je zdůrazněno, že se jedná výlučně o nároky 

v souvislosti se skutkovým základem Sporu vymezeným v čl. 3.1); 

(e) veškeré případné nároky společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na náhradu škody 

nebo jiné újmy vůči městům Otrokovice a Fryšták z jakéhokoli právního titulu 

v souvislosti se skutkovým základem Sporu vymezeným v čl. 3.1.; 
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(iii) Nároky Otrokovic 

(a) veškeré případné nároky Otrokovic vůči společnosti Vodovody a kanalizace Zlín z titulu 

náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé (i) v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti společností Vodovody a kanalizace Zlín v souvislosti s důvody případné 

neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování 

a jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) nebo (ii) z důvodu případného 

způsobení neplatnosti některého z těchto smluvních ujednání; 

(b) veškeré případné nároky Otrokovic vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ z titulu 

náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé (i) v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti společnostmi Zlínská vodárenská nebo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

v souvislosti s důvody případné neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo 

Smlouvy o nájmu a provozování a jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) 

nebo (ii) z důvodu případného způsobení neplatnosti některého z těchto smluvních 

ujednání; 

(c) veškeré případné nároky Otrokovic na náhradu jakékoliv škody nebo újmy vůči 

Bývalým členům představenstva; 

(d) veškeré případné nároky Otrokovic na náhradu škody nebo jiné újmy vůči osobám, 

které byly v době uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu 

a provozování v postavení osoby ovládající společnost Vodovody a kanalizace Zlín 

(přičemž je zdůrazněno, že se jedná výlučně o nároky v souvislosti se skutkovým 

základem Sporu vymezeným v čl. 3.1); 

(e) veškeré případné nároky Otrokovic vůči společnosti Vodovody a kanalizace Zlín na 

náhradu nákladů řízení a právního zastoupení v souvislosti s uplatněním nároku na 

náhradu škody vůči Bývalým členům představenstva a výkonem zástupčího oprávnění 

ze strany Otrokovic při uplatňování tohoto nároku; 

(iv) Nároky Fryštáku 

(a) veškeré případné nároky Fryštáku vůči společnosti Vodovody a kanalizace Zlín z titulu 

náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé (i) v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti společností Vodovody a kanalizace Zlín v souvislosti s důvody případné 

neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování 

a jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) nebo (ii) z důvodu případného 

způsobení neplatnosti některého z těchto smluvních ujednání; 

(b) veškeré případné nároky Fryštáku vůči společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ z titulu 

náhrady škody nebo jiné újmy hypoteticky vzniklé (i) v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti společnostmi Zlínská vodárenská nebo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

v souvislosti s důvody případné neplatnosti Smlouvy o prodeji Části podniku nebo 

Smlouvy o nájmu a provozování a jejích dodatků (včetně Dodatku č. 16 z 20. 11. 2012) 

nebo (ii) z důvodu případného způsobení neplatnosti některého z těchto smluvních 

ujednání; 
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(c) veškeré případné nároky Fryštáku na náhradu jakékoliv škody nebo újmy vůči Bývalým 

členům představenstva; 

(d) veškeré případné nároky Fryštáku na náhradu škody nebo jiné újmy vůči osobám, které 

byly v době uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu 

a provozování v postavení osoby ovládající společnost Vodovody a kanalizace Zlín 

(přičemž je zdůrazněno, že se jedná výlučně o nároky v souvislosti se skutkovým 

základem Sporu vymezeným v čl. 3.1); 

 

4. NAROVNÁNÍ 

4.1 Narovnáním se v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy s účinností ke Dni 

Narovnání ruší veškerá Sporná a pochybná práva a závazky mezi Smluvními stranami nebo 

některými z nich, a nahrazují se následujícími novými právními vztahy: 

(a) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ: 

veškerá Sporná a pochybná práva a závazky existující mezi oběma společnostmi se ruší 

a nahrazují se závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ převést na společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín Akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN a odpovídajícím 

závazkem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Akcie společnosti VODÁRNA ZLÍN 

převzít do svého majetku a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu, a to vše podle Smlouvy 

o převodu akcií;  

(b) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a Otrokovicemi: 

veškerá Sporná a pochybná práva a závazky existující mezi společností Vodovody 

a kanalizace Zlín a Otrokovicemi se ruší a nahrazují se:  

(i) jejich závazkem uzavřít Nominační dohodu a  

(ii) jejich závazkem narovnat shora popsaný spor o diskriminaci města Otrokovice 

v oblasti oprav, údržby a investic a nesolidárního stočného na území města 

Investičním memorandem a 

(iii) závazkem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín nezměnit ani nezrušit 

Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody. 

(c) mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a Fryštákem: 

veškerá Sporná a pochybná práva a závazky existující mezi společností Vodovody 

a kanalizace Zlín a Fryštákem se ruší a nahrazují se:  

(i) jejich závazkem uzavřít Nominační dohodu a  

(ii) jejich závazkem narovnat shora popsaný spor o diskriminaci města Fryšták 

v oblasti oprav, údržby a investic na území města Investičním memorandem a 

(iii) závazkem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín nezměnit ani nezrušit 

Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody. 
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(d) mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Otrokovicemi: 

veškerá Sporná a pochybná práva a závazky existující mezi společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a Otrokovicemi se ruší a nahrazují se:  

(i) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ uhradit Otrokovicím částku 

ve výši 7 500 000,- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých), a to jako 

paušální náhradu veškerých dosud neuhrazených nákladů Otrokovic 

vynaložených v souvislosti s uplatňováním a vymáháním Sporných 

a pochybných práv a nároků, a odpovídajícím závazkem Otrokovic vzdát se 

nároku na náhradu nákladů ve všech soudních řízeních, která budou ukončena 

v důsledku Narovnání, a 

(ii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Otrokovic uzavřít 

Nominační dohodu, a  

(iii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nezměnit ani nezrušit 

Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody. 

(e) mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Fryštákem: 

veškerá Sporná a pochybná práva a závazky existující mezi společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ a Fryštákem se ruší a nahrazují se:  

(i) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ uhradit Fryštáku částku ve 

výši 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých), a to jako paušální 

náhradu veškerých dosud neuhrazených nákladů Fryštáku vynaložených 

v souvislosti s uplatňováním a vymáháním Sporných a pochybných práv 

a nároků, a odpovídajícím závazkem Fryštáku vzdát se nároku na náhradu 

nákladů ve všech soudních řízeních, která budou ukončena v důsledku 

Narovnání, a  

(ii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Fryštáku uzavřít Nominační 

dohodu, a  

(iii) závazkem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nezměnit ani nezrušit 

Esenciální ustanovení Smlouvy o prodeji akcií dle odst. 4.5 této Dohody. 

4.2 Společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Vodovody a kanalizace Zlín s účinností ke Dni 

Narovnání a jako součást Narovnání prohlašují a uznávají, že Smlouva o nájmu a provozování 

ve znění ke dni podpisu Dohody, tedy po jejích změnách sjednaných dodatky uvedenými 

v čl. 1.1.1, je platná a Dohodou nedochází k jejímu ukončení ani nahrazení novou smlouvou. 

Města Otrokovice a Fryšták se s účinností ke Dni Narovnání a jako součást Narovnání zavazují, 

že Smlouvu o nájmu a provozování ve znění ke dni podpisu Dohody nebudou do budoucna 

zpochybňovat ani v soudních, rozhodčích či správních řízeních. Smluvní strany současně 

prohlašují, že nemají námitek proti tomu, aby si do budoucna, po Dni Narovnání, společnost 

Vodovody a kanalizace Zlín a společnost VODÁRNA ZLÍN své vztahy, které jsou předmětem 

Smlouvy o nájmu a provozování, upravily novou smlouvou, která bude reflektovat skutečnost, 

že společnost Vodovody a kanalizace Zlín se stane většinovým akcionářem společnosti 

VODÁRNA ZLÍN.  
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4.3 Smluvní strany se rovněž s účinností ke Dni Narovnání a jako součást Narovnání vzdávají 

následujících práv a nároků a promíjejí následující dluhy (a tato prohlášení učiní též adresně 

vůči osobám uvedeným v čl. 4.3(a) formou Prohlášení o prominutí dluhu: 

(a) společnost Vodovody a kanalizace Zlín se vzdává veškerých svých nároků na náhradu 

jakékoliv škody nebo újmy vůči Bývalým členům představenstva, a promíjí veškeré 

takové dluhy Bývalým členům představenstva.  

Otrokovice a Fryšták současně prohlašují, že nemají a neuplatňují nárok na náhradu jakékoliv 

škody nebo újmy vůči Bývalým členům představenstva.  

4.4 Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, Otrokovice 

a Fryšták, každý samostatně prohlašují, že nemají a neuplatňují nárok na náhradu škody nebo 

jiné újmy založené nebo související se skutkovým základem Sporu vůči osobám, které byly 

v době uzavření Smlouvy o prodeji Části podniku nebo Smlouvy o nájmu a provozování 

v postavení osoby ovládající společnost Vodovody a kanalizace Zlín.  

4.5 Společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, každá samostatně, se 

rovněž s účinností ke Dni Narovnání a jako součást Narovnání zavazují vůči městům Otrokovice 

a Fryšták, že do 31. 12. 2029 nezmění případnou vzájemnou dohodou ani nezruší Esenciální 

ustanovení Smlouvy o prodeji akcií, s výjimkou bagatelních změn a změn vyvolaných výlučně 

změnou právních předpisů, bez předchozího písemného souhlasu měst Otrokovice a Fryšták, 

bez ohledu na případné schválení takových změn valnou hromadou společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín. 

4.6 Podmínky nabytí účinnosti Narovnání a způsob jejich splnění 

4.6.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušná vzájemná právní jednání, která jsou podmínkami nabytí 

účinnosti Narovnání ke Dni Narovnání a která jsou sjednána v čl. 4.6.4, se Smluvní strany 

zavazují uskutečnit v pracovní den určený ve výzvě zaslané společností MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ ostatním Smluvním stranám datovou schránkou, a to s předstihem nejméně 

deset (10) dnů a nejvíce třicet (30) dnů před takovým dnem, nebo v jiný den, na kterém se 

Smluvní strany dohodnou („Den vypořádání“). V případě, že některá ze Smluvních stran do tří 

(3) dnů od obdržení výzvy dle předchozí věty zašle společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

oznámení, že se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit setkání v určený Den vypořádání, 

postup dle předchozí věty bude opakován, avšak každá ze Smluvních stran může takové 

oznámení učinit pouze jednou. Stanovení Dne vypořádání je vždy povinností společnosti 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, která musí Den Vypořádání stanovit v limitech daných článkem 4.6 

Dohody, nejpozději však na den stanovený v čl. 7.1(a) Dohody. 

4.6.2 Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nemůže stanovit výzvou dle čl. 4.6.1 Den vypořádání 

(a nemůže tak nastat účinnost Narovnání), tak, aby se konal dříve než dva týdny poté, co: 

(a) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zajistí, že bude založena a zapsána v obchodním rejstříku 

společnost VODÁRNA ZLÍN, a tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám prokáže, a  

(b) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zajistí, že společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ bude 

výlučným majitelem Akcií A i Akcií B nezatížených právy třetích osob, od kterých 

nebudou oddělena žádná samostatně převoditelná práva s Akciemi jinak spojená, jako 
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je právo na výplatu dividendy, přednostní právo na upisování akcií, právo na vyplacení 

podílu na likvidačním zůstatku, a tyto skutečnosti ostatním Smluvním stranám 

prohlásí, a 

(c) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zajistí, že mezi společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

a společností VODÁRNA ZLÍN bude uzavřena smlouva, jejímž předmětem bude převod 

Části závodu ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ na společnost VODÁRNA ZLÍN, 

jakožto nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál, a tuto skutečnost ostatním 

Smluvním stranám prokáže, včetně schválení této smlouvy jedinými akcionáři obou 

společností v předepsané formě, a 

(d) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu dle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kterým bude uděleno povolení 

k provozování vodovodu nebo kanalizace, která bude opravňovat VODÁRNU ZLÍN 

k provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín, a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ tuto skutečnost uvedené společnosti 

ostatním Smluvním stranám prokáže; a 

(e) bude vydáno pravomocné rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 

o povolení spojení soutěžitelů, jak je předvídáno Narovnáním. Rozhodnutí podle 

předchozí věty se považuje za vydané tehdy, když (i) Úřad na ochranu hospodářské 

soutěže spojení povolí, aniž by stanovil podmínky povolení, (ii) Úřadu na ochranu 

hospodářské soutěže potvrdí, že spojení nepodléhá jeho povolení nebo (iii) spojení se 

považuje za povolené podle příslušných právních předpisů, a MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám prokáže, a  

(f) tato Dohoda a Smlouva o prodeji akcií budou schváleny valnými hromadami 

společností Vodovody a kanalizace Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ v předepsané 

formě, a dále valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín schválí uzavření 

a realizaci transformace popsané touto Smlouvou ve formě koncepce dlouhodobého 

rozvoje společnosti a koncepce podnikatelské činnosti, a tyto skutečnosti uvedené 

společnosti ostatním Smluvním stranám prokážou; a 

(g) tato Dohoda a Nominační dohoda budou schváleny zastupitelstvy měst Otrokovice 

a Fryšták, a uvedená města ostatním stranám tuto skutečnost prokážou; a splní se 

případné podmínky, kterými zastupitelstvo měst Otrokovice a/nebo Fryšták případně 

podmíní svůj souhlas; a 

(h) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ zajistí ověřeně podepsané souhlasy Bývalých členů 

představenstva se zpětvzetím Žaloby na náhradu škody zahrnující i výslovné vzdání se 

práva Bývalých členů představenstva na náhradu nákladů řízení v Žalobě o náhradu 

škody, a to na Zpětvzetí žalob, a tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám prokáže; 

a 

(i) MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ složí do úschovy notáře, u kterého se Smluvní strany mají 

sejít podle čl. 4.6.4, částky sjednané v čl. 4.1(d) a 4.1(e) za účelem úhrady tam 

uvedených platebních závazků a to tak, aby tyto prostředky byly v uvedené úschově 
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vázány nejméně do Dne vypořádání, a tuto skutečnost ostatním Smluvním stranám 

prokáže. 

4.6.3 V Den vypořádání oznámí společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ ostatním Smluvním stranám 

datum, kdy nastane Den Narovnání. Toto oznámení je podmínkou účinnosti Narovnání. 

Smluvní strany se dohodly, že datum Dne Narovnání je povinna určit (v limitech dle následující 

věty) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vzhledem k tomu, že v Den Narovnání nastávají 

účinky převodu Části závodu na společnost VODÁRNA ZLÍN a je proto vhodné při stanovení 

jeho data zohlednit řadu aspektů, především účetních, provozních a organizačních. Při 

stanovení data Dne Narovnání MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ přihlédne ke stanovisku společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín a současně Den Narovnání nesmí určit (i) na pozdější dobu, než 

šedesát (60) dní ode Dne vypořádání a současně (ii) na pozdější dobu, než na den stanovený 

v čl. 7.1(b) Dohody. 

4.6.4 Za účelem splnění podmínek účinnosti Narovnání v Den Narovnání se Smluvní strany zavazují 

setkat se, za účasti notáře, v Den vypořádání v 10:00 hodin v sídle společnosti Vodovody 

a kanalizace Zlín, a uskutečnit následující jednání (a to v následujícím pořadí, které lze nicméně 

změnit písemnou dohodou Smluvních stran): 

(a) notář na místě písemně potvrdí městům Otrokovice a Fryšták, že částky sjednané 

v čl. 4.1.(d) a 4.1.(e) byly složeny na jeho zvláštní účet notářské úschovy a jsou zde stále 

uloženy a že režim jejich výplaty se bude plně řídit protokolem o notářské úschově 

podle čl. 4.6.4.(n) Dohody; 

(b) Smluvní strany sepíší písemné potvrzení o tom, že jim bylo hodnověrně prokázáno 

splnění všech podmínek dle čl. 4.6.2 Dohody, nebo o vzdání se splnění některé 

z podmínek. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno podepsané vyhotovení; 

(c) společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ ověřeně podepíše a předá ostatním Stranám 

jednoznačné písemné určení dne Narovnání učiněné v souladu s čl. 4.6.3 Dohody. 

(d) sepis Dokladu o převodu Části závodu společnostmi MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

a VODÁRNA ZLÍN, a to formou notářského zápisu; 

(e) podpis Prohlášení o prominutí dluhu společností Vodovody a kanalizace Zlín 

zastoupené svým představenstvem v jednom vyhotovení pro každou z osob, vůči které 

je Prohlášení o prominutí dluhu činěno; podpisy všech osob podepsaných na této 

listině musí být úředně ověřeny; 

(f) podpis Zpětvzetí žalob účastníky příslušných řízení v počtu vyhotovení, kolik je 

v příslušném řízení účastníků na straně žalované či účastníka řízení mimo 

navrhovatele. Zdůrazňuje se však, že město Otrokovice je zavázáno podepsat Zpětvzetí 

Žaloby o náhradu škody jen v případě, že na podepisovaném Zpětvzetí žalob budou již 

připojeny ověřené podpisy všech Bývalých členů představenstva; podpisy všech osob 

podepsaných na této listině musí být úředně ověřeny; 

(g) uzavření Akcionářské dohody mezi společnostmi MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ 

a Vodovody a kanalizace Zlín, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení; 
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(h) uzavření Smlouvy o prodeji akcií společnostmi MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Vodovody 

a kanalizace Zlín, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení; 

(i) přijetí rozhodnutí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ jako jediného akcionáře 

VODÁRNY ZLÍN o přijetí nového znění stanov v souladu s Akcionářskou dohodou 

a volba členů představenstva a dozorčí rady VODÁRNY ZLÍN v souladu s Akcionářskou 

dohodou a Nominační dohodou, to vše s účinností ke Dni Narovnání, a to formou 

notářského zápisu; 

(j) rubopisování Akcií A a Akcie B, při kterém společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ vyplní 

a podepíše na Akciích A a Akcii B převodní rubopisy identifikující společnost Vodovody 

a kanalizace Zlín jako jejich nabyvatele; 

(k) uzavření Nominační dohody mezi Smluvními stranami, přičemž každá ze Smluvních 

stran obdrží jedno vyhotovení; 

(l) podpis společného potvrzení Smluvních stran o tom, že nastaly všechny skutečnosti 

uvedené v čl. 4.6.4(c) až 4.6.4(k), a to v počtu čtyř (4) vyhotovení, z nichž si každá 

Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení; 

(m) žádost společnosti VODÁRNA ZLÍN o zápis změn do obchodního rejstříku v souvislosti 

s převodem Části závodu notářem; 

(n) sepis protokolu o notářské úschově peněžních prostředků a listin za účelem jejich 

vydání dalším osobám (nebo smluv o notářské či jiné úschově, bude-li třeba uzavřít 

zvlášť smlouvu o úschově peněžních prostředků a smlouvu o úschově cenných papírů 

a listin). Okruh účastníků všech protokolů i smluv musí zahrnovat všechny Smluvní 

strany a takové protokoly a/nebo smlouvy nemohou být měněny bez jejich souhlasu.  

Předmětem takového protokolu a/nebo smluv   bude: 

(i) úschova peněžních prostředků sjednaných v čl. 4.1.(d) a 4.1.(e),  

(ii) úschova rubopisovaných Akcií A a rubopisované Akcie B a jejich fotokopií,  

(iii) úschova stejnopisů notářského zápisu o Dokladu o převodu Části závodu,  

(iv) úschova stejnopisů notářského zápisu o rozhodnutí společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ jako jediného akcionáře společnosti VODÁRNA ZLÍN o přijetí 

nového znění stanov v souladu s Akcionářskou dohodou a volba členů 

představenstva a dozorčí rady společnosti VODÁRNA ZLÍN v souladu 

s Akcionářskou dohodou a Nominační dohodou, to vše s účinností ke Dni 

Narovnání,  

(v) úschova žádosti společnosti VODÁRNA ZLÍN o zápis změn do obchodního 

rejstříku v souvislosti s převodem Části závodu notářem; 

(vi) úschova Prohlášení o prominutí dluhu a 

(vii) úschova Zpětvzetí žalob 

který stanoví podmínky výplaty peněžních prostředků a vydání cenných papírů a listin, 

jak jsou sjednány v čl. 4.6.6. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno všemi Smluvními 

stranami a notářem podepsané vyhotovení protokolu o notářské úschově peněžních 
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prostředků a listin (a/nebo smluv o notářské či jiné úschově) za účelem jejich vydání 

dalším osobám; 

4.6.5 Uskutečnění každého jednání uvedeného v čl. 4.6.4 představuje podmínku pro uskutečnění 

dalšího následujícího jednání. 

4.6.6 Protokol o notářské úschově anebo smlouva nebo smlouvy o notářské úschově dle čl. 4.6.4(n) 

stanoví, že peněžní prostředky budou z úschovy vyplaceny a listiny z úschovy vydány v Den 

Narovnání, a to následujícím způsobem: 

(a) notář vyhotoví a vydá ověřené kopie nebo stejnopisy listin uložených u notáře městům 

Otrokovice a Fryšták, a to Doklad o převodu Části závodu, Prohlášení o prominutí 

dluhu, Zpětvzetí žalob a rozhodnutí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ jako 

jediného akcionáře VODÁRNY ZLÍN. V případě rubopisovaných Akcií A a rubopisované 

Akcie B vydá notář městům jen jejich prostou úplnou kopii (tj. včetně rubopisu).  

(b) notář na základě žádosti společnosti VODÁRNA ZLÍN o zápis změn do obchodního 

rejstříku v souvislosti s převodem Části závodu notářem provede o převodu Části 

závodu na společnost VODÁRNA ZLÍN zápis do obchodního rejstříku a založí Doklad o 

převodu Části závodu do sbírky listin obchodního rejstříku společnosti VODÁRNA ZLÍN; 

(c) notář vydá společnosti Vodovody a kanalizace Zlín rubopisované Akcie A, rubopisovaná 

Akcie B zůstane v úschově do 31. 12. 2029 a teprve poté bude vydána společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín; 

(d) notář poukáže částku ve výši 7 500 000,- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) 

na bankovní účet Otrokovic č. 19-122921 / 0100 vedený u Komerční banky a.s.; 

(e) notář poukáže částku ve výši 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) 

na bankovní účet Fryštáku č. 19-3724661 / 0100 vedený u Komerční banky a.s.; 

(f) notář vydá Zpětvzetí žalob společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ; pokud společnost 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ jakékoli vyhotovení Zpětvzetí žaloby osobně nepřevezme 

do sedmi (7) dnů ode Dne Narovnání, zašle notář společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ nevyzvednutá vyhotovení doporučenou poštovní zásilkou s potvrzením 

o doručení na adresu sídla společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ; 

(g) notář vydá Prohlášení o prominutí dluhu společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ; pokud 

společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ jakékoli vyhotovení Prohlášení o prominutí 

dluhu osobně nepřevezme do sedmi (7) dnů ode Dne Narovnání, zašle notář 

společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ nevyzvednuté vyhotovení doporučenou 

poštovní zásilkou s potvrzením o doručení na adresu sídla společnosti MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ. 

 

5. ZÁVAZEK VZÁJEMNÉ SOUČINNOSTI 

5.1 Smluvní strany se vůči sobě navzájem zavazují vyvinout nejvyšší úsilí, aby splnily Dohodu 

a Narovnání nabylo účinnosti, a v tomto rámci se zavazují zejména poskytnout si veškerou 

nutnou součinnost a učinit v dobré víře všechny potřebné kroky a jednání k tomu, aby byly 
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splněny podmínky nabytí účinnosti Narovnání dle čl. 4.6. a k realizaci transakce ve lhůtě dle 

čl. 7.1 Dohody. 

5.2 Smluvní strany se vůči sobě navzájem zavazují, že vyvinou nejvyšší úsilí, aby mezi dnem 

uzavření Dohody a Dnem Narovnání byla přerušena soudní řízení, v nichž má dojít ke Zpětvzetí 

žalob, a v případě, že by některé z takových řízení příslušný soud nepřerušil nebo v něm 

pokračoval, Smluvní strany se zavazují vyvinout nejvyšší úsilí, aby v takovém řízení nebyly 

činěny žádné procesní úkony před Dnem Narovnání vyjma úkonů směřujících k přerušení 

řízení, odročení případně nařízeného jednání nebo jiného odložení meritorního projednání. 

5.3 Smluvní strany se vůči sobě navzájem zavazují vyvinout nejvyšší úsilí, aby v důsledku Zpětvzetí 

žalob byla v co nejkratší době zastavena všechna soudní řízení, v nichž dochází ke Zpětvzetí 

žalob, a to bez jakýchkoli vzájemných nároků účastníků těchto řízení na náhradu nákladů řízení. 

 

6. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY 

6.1 Smluvní strany vůči sobě navzájem prohlašují, že před podpisem Dohody nepostoupily žádné 

své právo, nárok nebo pohledávku související se Sporem na třetí osobu. Pro případ, že je toto 

prohlášení nepravdivé, zavazuje se prohlašující Smluvní strana vůči té Smluvní straně, která je 

subjektem postoupeného práva, nároku nebo pohledávky, uhradit jí celou výši postoupené 

pohledávky nebo peněžitý ekvivalent postoupeného práva nebo nároku, a nad to i nahradit jí 

veškerou škodu nebo újmu, která takové Smluvní straně vznikla v důsledku nepravdivosti 

tohoto prohlášení. 

6.2 Otrokovice a Fryšták podotýkají, že neprováděly vlastní komplexní přezkum těch 

ekonomických a finančních parametrů Narovnání, které se týkají vztahů mezi společnostmi 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Vodovody a kanalizace Zlín; to je podle jejich přesvědčení 

povinností společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. 

6.3 Smluvní strany vůči sobě dále navzájem prohlašují, že  

(a) jsou plně způsobilé k tomu, aby uzavřely a plnily Dohodu a jejím plněním nedojde 

k porušení jakýchkoliv právních předpisů, jimiž jsou Smluvní strany vázány; 

(b) Smluvní strany se nenachází v úpadku, nejsou předluženy ani jim není známa žádná 

skutečnost, která by mohla způsobit, že se v úpadku ocitnou; 

(c) Uzavření ani plnění Dohody nezakládá porušení jakékoliv smlouvy, závazku, povinnosti 

či omezení, jimiž jsou Smluvní strany vázány; 

(d) Tato Dohoda a povinnosti z ní vyplývající zakládají platné a závazné závazky Smluvních 

stran, vynutitelné v souladu s právními předpisy a Dohodou; 

(e) Smluvní strany mají oprávnění uzavřít Dohodu a oprávnění realizovat transakce, jež 

jsou předmětem Dohody a všech dalších smluv uzavřených v souvislosti s Dohodou 

a k jejich uzavření má všechny potřebné souhlasy, povolení či schválení, které jsou 

vyžadovány právními předpisy, stanovami nebo jinými závaznými pravidly platnými pro 

příslušnou Smluvní stranu. Smluvní strany jsou řádně oprávněny plnit své povinnosti 

a dluhy vyplývající z Dohody a všech dalších smluv uzavřených v souvislosti s ní; 
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(f) Neprobíhá a podle vědomí Smluvních stran ani nehrozí žádné řízení před soudem, 

nebo jiným státním či správním orgánem jakékoli jurisdikce, nebo rozhodčím soudem 

(s výjimkou řízení dle čl. 3.3 Dohody), ani šetření záležitostí kterékoli Smluvní strany, 

jejího majetku či práv, které by mohlo nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost 

dotčené Smluvní strany plnit její závazky podle Dohody. 

 

7. ODSTOUPENÍ OD DOHODY A SMLUVNÍ POKUTY 

7.1 Od Dohody může některá ze Smluvních stran odstoupit pouze v případě, že: 

(a) Den vypořádání a všechna právní jednání uvedená v čl. 4.6.4 Dohody nenastanou 

nejpozději do 1. 7. 2022 včetně nebo  

(b) Den Narovnání nenastane nejpozději do 1. 10. 2022 včetně. 

7.2 Od Dohody nemůže odstoupit Smluvní strana, v důsledku jejíhož jednání nebo opomenutí 

nenastal Den vypořádání nebo Den Narovnání nejpozději do sjednaného data. 

7.5 Pokud ke Dni vypořádání podle Dohody některá ze Smluvních stran odmítne realizovat některý 

z kroků dle čl. 4.6.4 Dohody přesto, že jsou pro jeho realizaci splněny veškeré podmínky dle 

Dohody, je taková Smluvní strana povinna zaplatit každé z ostatních Smluvních stran smluvní 

pokutu ve výši 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to ve lhůtě a na bankovní 

účet stanovený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty doručené takové Smluvní straně; právo na 

náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu tím není dotčeno.  

 

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tato Dohoda se řídí českým právem. 

8.2 Každá Smluvní strana přebírá riziko podstatné změny okolností, které existují ke dni uzavření 

Dohody; ustanovení § 1765, § 1766 a 1788 odst. 2 Občanského zákoníku, se tedy na vztahy 

Smluvních stran z Dohody neuplatní. 

8.3 Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání Smluvních stran ohledně jejího předmětu. 

8.4 Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení Dohody 

nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Dohody, pokud 

takové ustanovení nebude oddělitelné od zbytku Dohody. V takovém případě se Smluvní 

strany zavazují, že učiní v dobré víře veškeré kroky, aby příslušné neplatné či nevymahatelné 

ustanovení nahradily novým platným a účinným ustanovením, jehož obsah bude v maximální 

možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení a cílům Dohody. 

8.5 Smluvní strany ujednaly pro Dohodu písemnou formu. Veškeré změny závazků z Dohody musí 

být provedeny formou písemných dodatků a podepsány všemi Smluvními stranami, jichž se 

taková změna týká, a to na téže listině. Ujednáními v jiné formě, včetně zápisů, protokolů 

apod., Smluvní strany nebudou vázány. Pro Dohodu nebo uzavření dodatku k ní se nepoužije 

ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 
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8.6 Postoupení Dohody ve smyslu § 1895 a násl. Občanského zákoníku je možné jen s předchozím 

písemným souhlasem ostatních Smluvních stran. Žádná Smluvní strana též není oprávněna 

postoupit nebo započíst své pohledávky vůči jiné Smluvní straně podle Dohody bez jejího 

předchozího písemného souhlasu.  

8.7 Smluvní strany se dohodly, že vyvinou nejvyšší úsilí, aby případný spor vyplývající z Dohody 

nebo s ní související vyřešily smírnou cestou. Pokud však smírného řešení nedosáhnou 

z jakéhokoliv důvodu, bude takový spor řešen českými soudy. 

8.8 Každá Smluvní strana nese vlastní náklady, poplatky a platby související s přípravou, podpisem 

a plněním Dohody. Náklady na notářskou úschovu (notářské úschovy) dle čl. 4.6.4 nesou 

společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a Vodovody a kanalizace Zlín rovným dílem. 

8.9 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

8.10 Nedílnou součástí Dohody jsou její přílohy: 

Příloha č. [1] – Vzor Smlouvy o prodeji akcií (bez jejích příloh) 

Příloha č. [2] – Vzor Nominační dohody 

Příloha č. [3] – Vzor Prohlášení o prominutí dluhu 

Příloha č. [4] – Vzor Zpětvzetí žalob 

8.11 Tato Dohoda je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) shodných vyhotoveních v jazyce 

českém, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

PODPISY JSOU PŘIPOJENY NA NÁSLEDUJÍCÍ PODPISOVÉ STRANĚ 
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V [●] dne [●]  
  
  
  
_______________________________________  
Firma: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
Jméno: Ing. Svatopluk Březík 
Funkce: předseda představenstva 

 

  
  
  
  
V [●] dne [●] V [●] dne [●] 
  
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
Firma: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Jméno: Ing. Martin Bernard 
Funkce: člen představenstva 

Firma: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
Jméno:  
Funkce:  

  
  
  
  
V [●] dne [●] V [●] dne [●] 
  
  
  
_______________________________________ _______________________________________ 
Název: Otrokovice 
Jméno: Bc. Hana Večerková 
Funkce: starostka města 

Název: Fryšták 
Jméno: Lubomír Doležel 
Funkce: starosta města 

 

Narovnání za podmínek uvedených v této Dohodě 
bylo schváleno Zastupitelstvem města Otrokovice 
dne [●], usnesení číslo ZMO/[●]/[●]/21 s odkládací 
podmínkou…. 

 

 

 

Narovnání za podmínek uvedených v této Dohodě 
bylo schváleno zastupitelstvem města Fryšták dne 
[●], usnesení číslo ZMF/[●]/[●]/21 s odkládací 
podmínkou…. 

 

 
 


