
Českou vodu si umíme prodávat sami a Trautenberky ani 
žádné zahraniční prostředníky nebo různé překupníky 

k tomu nepotřebujeme! 

Trautenberk se vrátil 
aneb 9 odpovědí na otázky, proč platíme za vodu stále více, 

ačkoli nemusíme 

 

Ing. Radek Novotný 

Dozvíte se, co je třeba udělat a změnit,  

aby cena vody pořád nerostla  

a naše peníze netekly do daňových rájů. 

 

 

 

 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jde o názory autora, který 

doporučuje si vždy vše ověřit přímo na konkrétní situaci u vás. K jakémukoliv šíření a 

poskytování třetím osobám tímto máte můj souhlas autora a to přes stránku 

http://pravdaovode.cz/ebook-9-odpovedi-2016/.  

Děkuji vám za zájem o vodu, za snahu a ochotu informace sdílet.  
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Proč voda? 

Znáte tu pohádku „Jak Trautenberk prodával vodu“? „Pán“ vymyslel, jak 

na úkor lidí zbohatne na vodě. Bylo to tak absurdní, že jeho sloužící Kuba, 

Anče i hajný odmítli jeho příkazy plnit a celé mu to zatrhli. Byli jsme děti, 

ale už tehdy jsme chápali, že jde o pěknou lumpárnu.  

 

Jak to vlastně funguje dnes?  

Otočíme kohoutkem a voda teče. Pustíme pračku, myčku, zalijeme, 

umyjeme se. Stejně tak je normální, že špinavá voda odteče a někde se 

vyčistí. Jen hodně matně tušíme, jak to celé funguje. 

Přijde složenka za vodu a my zaplatíme. Voda automaticky teče, a my za 

ni automaticky platíme. Co přesně platíme, komu, co to je to vodné a 

stočné, kolik z toho je zisk? Nevíme, ale platíme.  

Vždyť je to přece normální.  

Dělali to tak naši rodiče a děláme to i my. 

Nepřemýšlíme. Zajímavé.  

Vodě ani platbám za ni prostě nevěnujeme pozornost. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Jste si jisti, že toho někdo nezneužívá? 

Zneužívá. 

Do České republiky přišly zahraniční firmy, které „politici“ a média 

prezentují jako strategické investory. O žádné investory přitom nejde. 

Zastupitelům obcí naslibovali naháněči koncernů hory doly, jen aby se 

k vodě dostaly zahraniční firmy: Zajistíme dotace z EU, růst cen vody o 

inflaci, místo obcí budou investovat zahraniční firmy. Prostě vše, co 

vlastně nešlo odmítnout. A lidem se tvrdilo, že všechno vyřeší zahraniční 

firmy.   

Neinformovaní a zmanipulovaní zastupitelé pak často v dobré víře 

souhlasili, aby českou vodu místo městských vodáren prodávali 

Trautenberkové. Ti udělají v podstatě totéž, co Trautenberk v pohádce.  

Mezi lidi a vodu nainstalují svou soukromou společnost, která za vodu 

inkasuje peníze, ale peníze vybrané od lidí za vodu zpět do obnovy trubek 

nevrací. Ve vodném a stočném tak platíte vše, co předtím (náklady a 

investice), a nově i nemalou část zisku do kasičky Trautenberka, který si jej 

pak posílá do zahraničí.  

 

  

Takže za vodu zaplatíte, ale všechny vaše peníze do okresních vodáren 
a odtud zpět do obnovy a rozvoje vodárenských sítí v regionu 

nedotečou. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Díky tomuto „geniálnímu“ systému: 

a) Vám schází peníze, protože platíte za vodu stále více. 

b) Firmám, zemědělcům a podnikatelům schází peníze, protože platí 

stále větší náklady na vodu. 

c) Vodárnám schází peníze na investice, protože k nim peníze za 

vodu vybrané nedotečou a instalace prostředníků pro ně 

znamená často ztrátu možnosti čerpat dotace z EU na investice. 

d) Obcím schází peníze, protože musí financovat obnovu trubek, a 

v důsledku toho nemají finance na jiné potřebné veřejně 

prospěšné služby, jako např. školky, doprava, kultura, soc. péče.   

Jediný, kdo je spokojený, jsou Trautenberkové. Neměli nic, a nyní inkasují 

z vody miliardy ročně. Systém je z pohledu soukromých firem dokonalý. 

Trubky, přes které se voda lidem dodává a případně se od nich odvádí a 

čistí, nechají městským vodárnám a obcím. „Jen“ si je pronajmou. Pak do 

nich musí města a obce dál investovat, protože jsou jejich vlastníkem.  

To je z pohledu koncernů geniální tah. Jde o dokonalé perpetuum mobile 

– investice financují města a obce, ale zisky z vody inkasují výhradně 

zahraniční firmy a pár s nimi kooperujících „politiků“. 

Jak je to možné? Trautenberk měl problém. Kuba, Anče i hajnej pochopili, 

že jde o obrovskou lumpárnu, a postavili se proti tomu. Novodobí 

Trautenberkové jsou poučení a jsou vyčůranější. Oni totiž Kubu, Anče i 

hajného (politiky a vodaře) předem namotivovali, a ti pak přešli na stranu 

jejich stranu. 

„Politik“, který tajně pracuje pro koncern, je pro něj darem z nebes. 

Manipuluje své kolegy, předkládá v pravý čas správně formulované 

důvodové zprávy, rozsévá strach mezi kolegy. Stav s vodou je 

katastrofický, nemáme řešení, bude to drahé, zdraží voda…  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Poté, v pravý čas, jako Ježíšek vytáhne z košíku jediné „správné“ řešení. 

Tím je „vstup strategického investora“, který za obce a zastupitele 

všechny problémy vyřeší.  

Není moc lidí, kteří hned prokoukli, že jde o stejnou lumpárnu jako  

v pohádce.  

Ve skutečnosti údajní „strategičtí investoři“ v podstatě vůbec 

neinvestují. Jde jim o to, dostat se do byznysu s vodou a nainstalovat mezi 

lidi a vodu svou soukromou firmu. Když ovládnou peněžní toky z vody, 

mají právo inkasovat zisky z prodeje vody. Pak nic nebrání tomu, aby 

inkasovali za 1 žejdlík 2 krejcary a za 1 soudek 5 krejcarů, a přitom 

investovat vůbec do ničeho nemusí. 

Smutnou realitou je, že novodobí Trauteberkové zkusili znovu realizovat 

jen to, co jejich předek. A ono jim to v řadě regionů vyšlo. Využili toho, že 

kolem vody funguje vše automaticky, lidé vodě nevěnují pozornost a platí 

bez přemýšlení.  

Koupili si Kubu, Anče i hajného (politiky a vodaře) a přes ně si udělali z 

vody kšeft. My bereme vodu jako samozřejmost a nevěnujeme jí 

pozornost. Nedíváme se, proto nevidíme a o to více platíme. 

 

 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Jaké je řešení? 

Zachovat vodu a její prodej výhradně v rukou měst a obcí! 

Nic z toho, o co se Trautenberkové snaží, nemusíme řešit, pokud je voda 

výhradně v rukou měst a obcí a prodávají ji městské vodárny.  

Ty mají jako svou prioritu zajistit obnovu a rozvoj vodárenské 

infrastruktury, a proto peníze vybrané od lidí reinvestují zpět do rozvoje 

vodárenských sítí v regionu a nevyplácí naše peníze někam na účty do 

zahraničí. Díky tomu mají nové sítě, rozumnou cenu vody a spokojené lidi, 

kteří vědí, že politici pracují pro města a ne pro koncerny.   

 

Co se stane, až si přečtete tento e-book? 

Procitnete. Někteří z vás se naštvou. Rozhodně pochopíte vztah voda – 

vaše peníze – zisky z vody – stav trubek – městský či zahraniční prodejce 

vody.  

Podíváme se na vodu selským rozumem, bez složitých ekonomických 

pouček. A budete navždy vědět, zda peníze, které platíte za vodu, končí 

v obnově trubek, nebo je posíláte do daňových rájů.  

Podvědomě tušené se změní na „VÍM“. Budete pozornější. Poznáte, kdo 

říká pravdu, a kdo lže. Poznáte člověka, který hájí zájmy lidí a měst, a který 

zájmy zahraničních firem. Nebudete chtít jako ovce ve stádě posílat své 

peníze někam do zahraničí. A přidáte se… Ke komu a k čemu? Čtěte dál.  

Je čas se rozhlédnout, uvědomit si, co se děje, a prodej vody nastavit 
zpět ve  prospěch lidí, měst a státu . 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Co dělám a proč to dělám? 

15 let se specializuji na obor vodárenství a učím lidi pochopit, že českou 

vodu si umíme prodávat sami a žádné Trautenberky ani zahraniční 

prostředníky nebo různé překupníky k tomu nepotřebujeme.  

Pomáhám zastupitelům zachovat vliv obcí na vodu, na její cenu a na to, 

kde peníze vybrané od lidí za vodu končí, což pomohlo zachovat vodu 

v rukou obcí v řadě okresů: Náchod, Pardubice, Mladá Boleslav, Kroměříž, 

Přerov, Břeclav…   

Pracuji hodně, ale nepracuji pořád. Vím, že žiji. Žádný autopilot. Mám 3 

syny, kterých si vážím. Mám vedle sebe úžasnou ženu, se kterou 26 let 

„mašírujeme“ životem. Věnuji se aikidu, józe a psům. Mám rád dobré 

knihy a lidi, kteří chtějí, aby po nich zůstalo něco hodnotného, a něco 

proto dělají. To vše mne naučilo nevzdávat se, být vytrvalý, pokorný, ale 

stát si za svým.  

O tom, že se budu věnovat vodě, rozhodl okamžik, kdy jsem pochopil, že 

nás o(h)lupují lidé pracující pro zahraniční firmy. Ano, za tím, že se VODA 

stala mou vášní a mým posláním, stojí prioritně to, že jsem se prostě 

naštval a řekl – A DOST, TOTO NENÍ SPRÁVNÉ!   

Zjistil jsem, že to, co se v médiích a na radnicích vydává za strategické 

investory, často žádní „strategičtí investoři“ nejsou. Naopak. 

Firmy k nám přichází, ale neinvestují. Přichází na nás jen a jen vydělat. 

Kvůli tomu, že lidé nemají informace a nevěnují vodě pozornost, si 

„Trautenberkové“ z naší vody udělali vlastní kšeft. Proto jsem začal lidi 

informovat, poskytovat zastupitelům i lidem konzultace, zpracoval jsem 

projekt PRAVDA O VODĚ. Školím zastupitele.  

 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B
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Publikuji články na blogu, v odborném časopise CzechIndustry, na 

stránkách měst a obcí, na webech www.obcanskymonitoring.cz, 

www.pravdaovode.cz, www.outsidermedia.cz, www.vodarenstvi.com.  

Zdokumentoval jsem proces vedoucí k vyvedení zisků z vody na zahraniční 

koncern z okresní vodárny, kdy pokus o tento proces byl s malými 

korekcemi realizovaná po celé ČR.  PRAVDA O VAKU ZLÍN.  

Zpracovávám analýzy o vodárnách a privatizacích i srovnání vodáren. 

Např. pro Transparency International: „Kam odtékají zisky“.   

Jsem autorem e-booku, „Kde končí vaše peníze za vodu?“ a e-knihy  

„PRAVDA O VODĚ: FAKTA“ 

PROČ? Ne/ Budeme pít nezávadnou vodu za rozumnou cenu.“  ZDE 

Zažil jsem kolem vody opravdu hodně, skoro jako v americkém akčním 

filmu. Pokud vás to zajímá, přečtěte si můj příběh. >>> 

Cíl mého snažení je jasný:  

1. Dostat informace k lidem a s nimi 

společně zajistit, aby pitná voda zůstala 

pitná. 

2. Zastavit předávání pozice prodejců české 

vody zahraničním firmám. 

3. Ukončit nebo neobnovovat pozice 

zahraničních prostředníků nebo různých 

překupníků, kteří dnes stojí mezi lidmi a 

vodárnami s infrastrukturou. 

4. Spustit proces vrácení vody výhradně do rukou měst a obcí nebo 

státu. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://www.radeknovotnyradek.blog.idnes.cz/
http://www.obcanskymonitoring.cz/
http://www.pravdaovode.cz/
http://www.outsidermedia.cz/
http://www.vodarenstvi.com/
http://pravdaovode.cz/zlin/
file:///C:/0%20NAKOPÁVAČ/EBOOKY%20MÉ/9%20odpovedi/pravdaovode.cz/ebook-kam-odtekaji-zisky/
http://pravdaovode.cz/ebook-budeme-pit-nezavadnou-vodu/
http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/
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„Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, 

věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. 

V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot.“ 

Karel Kryl 

Dokud nevíte, neptáte se, a odpověď nedostanete. 

Možná vás napadá, že vy informace o vodě nepotřebujete. Potřebují je 

přece lidé, kteří rozhodují, tedy politici. Ano, ti je určitě potřebují, ale:  

 

Volíte? Nevíte koho? Co třeba ty, kteří – stejně jako vy – chtějí, aby vodu 

prodávaly lidem české vodárny v rukou měst a obcí? 

Politik, který ví, že nevíte, má nad vámi moc a podle toho se chová. Řada 

z nich se chová jako 15letá slečna na mejdanu. Když už přišla a je bez 

dohledu, tak víno v krabici ráda okoštuje.  

Koncerny přišly na vodě vydělat. Přišly si pro naše peníze.  

 

Když víte a ptáte se, pak politici jednají jinak.  

  

Pokud informace nemáte, tak se neptáte, nic nechcete, nic 
nedostanete. O to více jste manipulovatelní a „jen“ platíte.  

 

Platíte složenky za vodu vy, nebo politici?  
Jsou to vaše peníze, nebo peníze politiků?  

Vy politikům absolutně věříte? 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Za 15 let v oboru vím, že tam, kde lidé informace mají, se daří zachovat 

vodu a její prodej výhradně v rukou měst a obcí. Díky tomu mají lidé 

většinou nižší cenu vody, a přitom obnovenou infrastrukturu a čerpají 

dotace z EU.  

 

Ještě si myslíte, že informace o VODĚ pro vás nejsou? 

Když lidé vědí, nehrozí jim nehorázné zdražování vody. Peníze, které obce 

od lidí za vodu vyberou, se reinvestují zpět do trubek. To vše zmenšuje 

tlak na peněženky lidí. 

Jen informovanými lidmi nelze manipulovat. 

 

 

  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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TEST: Co víte, co nevíte a co si o vodě 

myslíte? 

Než budete číst dál, udělejte si TEST. Férově. Zapomeňte na internet. 

Děláte ho pro sebe. Čerpejte ze svých znalostí, max. se koukněte na 

složenku. Zamyslete se, co vlastně o vodě víte a zda víte, kolik a komu za 

ni platíte, za co vlastně platíte a kde vaše peníze končí. 

Své odpovědi na jednotlivé otázky pak porovnejte s tím, co se dočtete 

v kapitolách níže. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Co vlastně přinesla privatizace vody lidem a obcím? Níže v e-booku 

najdete odpovědi, které vás možná překvapí, ale informace, které se zde 

dozvíte, vám minimálně doplní to, co už víte nebo tušíte. Teď už vám 

nikdo bulíka na nos nepověsí. 

 

A čím dřív nás bude více, o to dříve už nám nikdo nebude 

tahat peníze z peněženky. 

1) Když budu s vodou šetřit, budu platit méně? 

2) Proč je vlastně voda tak drahá? 

3) Reguluje stát zahraničním firmám zisk z vodného a 

stočného? 

4) Jsou soukromé firmy zainteresovány na snižování 

nákladů, a tím na nízké ceně vody? 

5) Přišly zahraniční firmy do ČR řešit problémy našeho 

vodárenství? 

6) Je možné porovnat ceny městských a soukromých 

vodáren? 

7) Lze někde najít odpovědi na otázky k vodě, jejím cenám, 

vodárnám? 

8) Dá se situace napravit? Co lze udělat k nápravě? 

9) Co mohu pro zlepšení situace udělat já? 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Otázka č. 1: Když budu s vodou šetřit,  
budu platit méně? 

Dnes tomu již věří mnohem méně lidí než dříve, ale ani ti, co tomu nevěří, 

vlastně neví proč. Logické přece je, že když odeberu méně, zaplatím 

méně, a díky menší poptávce věci zlevní.  

Stačí se podívat na automobilky. Přišla krize, lidé nekupovali, a ceny aut 

šly dolů. Není poptávka, a firmy chtějí prodat, proto sníží ceny (zisky) a 

platíme méně. 

Logické to je a v běžném obchodu jde v podstatě o zákon. Při obchodování 

s vodou to však neplatí. Tady jde o monopol, a vy vodu odebrat musíte. 

Pokud soukromá firma monopol ovládá, chce jediné – vydělat. A vy vodu 

k životu potřebujete, a proto zaplatíte.  

        

NÁKLADY: Zde logika platí. Čím vyšší náklady a vyšší zisková marže, tím 

vyšší cena vodného a stočného, kterou zaplatíme. Zdražuje vše: plyn, 

elektřina, chemie, mzdy… a rostou zisky.  

MNOŽSTVÍ: Objem dodané a vyčištěné vody také ovlivňuje cenu, ale jinak, 

než čekáte. Cena vody se stanoví tak, že se veškeré náklady vydělí 

očekávaným množstvím dodané a vyčištěné vody. Toto množství se 

stanoví z počtu připojených obyvatel a firem a zohlední se objemy  

z minulých let.  

Cenu vodného a stočného ovlivňují  
náklady a množství zpracované vody. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem


 

15 

2015 © www.pravdaovode.cz  www.facebook.cz/vodalidem 

Trautenberk se vrátil aneb 9 odpovědí na otázky,   Radek Novotný 
proč platíme za vodu stále více, ačkoli nemusíme     

 

 

Systém byl takto nastaven z logického důvodu. Peníze, které se vybraly, 

sloužily k financování investic. Městské vodárny tak měly jisté zdroje na 

náklady i na obnovu sítí.  

Dnes však velká část peněz, které za vodu platíme, končí někde úplně 

jinde. Z veřejné služby se stal v řadě míst republiky kšeft samo-

vyvolených. Systém „obce vlastní infrastrukturu a investují do její obnovy 

a rozvoje“ byl zachován, ale „Trautenberkové“ nerespektují původní 

pravidlo o reinvestování peněz vybraných od spotřebitelů zpět do 

infrastruktury. Zisky z vody byly předány zahraničním firmám a ty je do 

vodáren a obnovy trubek nevrací. Náklady zůstaly dál na obcích a lidech.  

Co se stane, když lidé začnou šetřit a odeberou méně vody? 

Dobrá otázka a pro mnohé překvapivá odpověď: 

Zdraží voda! 

Do mnohých vodáren byl instalován systém, který nikde v přírodě 

nenajdete. Parazit zabíjí svého hostitele. Je to ekonomické harakiri.  

Ušetřit na vodném a stočném omezováním spotřeby je možné pouze 

v případě nulového odběru vody. Pokud ovšem u vás není zaveden paušál 

za instalovaný vodoměr – tzv. dvousložková cena vodného. V tom 

případě, i když nic neodeberete, stejně zaplatíte paušální částku za 

vodoměr.    

Náklady se vydělí odebraným objemem.  
Když náklady vzrostou a objem klesne, cena stejně vzroste. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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Když začnete s vodou šetřit, zaplatíte v daném roce o něco méně. 

(Odeberete méně vody, pořídíte úsporné spotřebiče, sprchujete se, 

perete jednou za týden.) Ale vyšší náklady je třeba uhradit i s menším 

odebraným množstvím.  

Takže? 

To, co jste ušetřili, zaplatíte v následujícím roce ve vyšší ceně vody. 

Náklady zůstaly stejné nebo narostly, ale množství vody je menší! 

Náklady i zisky zahraničních firem musí být uhrazeny. To znamená, že lidé 

v ceně vody zaplatí vše, i když odeberou menší množství vody.  

Lidé zaplatí vše, ať už spotřeba vody roste, nebo klesá, ale jejich peníze 

neslouží k tomu, k čemu by měly. Místo do obnovy sítí tečou pouze do 

zahraničních investic, a to firmám, které je zpět investovat nemusí! A tak 

cena vody roste, ale vodárnám peníze na investice schází. 

 

  

Dovolili jsme zavést systém, ve kterém se oddělily náklady od zisků.  

 

Máme systém, kde hráči nedodržují původní pravidla,  
proto vodné a stočné roste, i když šetříte,  

a vodárny nemají peníze na investice, i když cena roste. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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Otázka č. 2: Proč je vlastně voda tak 
drahá? 

Je to proto, že jsme prodali soukromým firmám vodu i trubky? Toto je 

velký omyl řady lidí. Voda i trubky v převážné části ČR zůstaly v rukou 

státu a obcí – díky Bohu.  

Ale je třeba znát celou pravdu. Soukromé firmy o trubky nestojí, protože 

by do nich musely investovat. Chtějí ovládat „jen“ prodej vody a zisky z ní. 

Trubky, do kterých se musí investovat, rády nechají obcím a „jen“ si je 

pronajmou.  

 

Chápete, že proto, aby mohla být voda dodána a někdo za ni zaplatil, se 
musí nejdříve vykopat studna? Že prostě bez studny a trubky vodu 
neprodáte? 

Toto dnes v ČR v řadě regionů neplatí! 

Zahraniční firmy vymyslely geniální systém. Oddělíme neoddělitelné. 

Vodárenskou infrastrukturu (studny) nechaly městům a obcím a vodu 

„jen“ prodávají a inkasují zisky.  

Zahraniční firmy mají zájem jen o to, co jim generuje zisky. 

 

Systém je postavený na hlavu.  
Voda zůstala státu, sítě zůstaly obcím,  

ale distribuce vody přešla do rukou zahraničních firem,  
a s ní i zisky z vody. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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Otázka č. 3: Reguluje stát zahraničním 
firmám zisk z vodného a stočného? 

Formálně ano, reálně nikoli, respektive tak, jak to vyhovuje koncernům.  

Voda je monopol, ale jasně dané procento zisku, které se smí počítat do 

vodného a stočného, zákon nikde nestanoví. Zisk je zákonem „regulován“ 

jednou větou – zisk má být přiměřený! Co je, a co není přiměřené, zákon 

totiž nikde přesně neuvádí.   

Připadá vám tento text jiný než formální? 

„§2 odst.7 písm.b ) zákona o cenách, se za přiměřený zisk považuje zisk spojený 

s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě 

dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje 

přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“ 

Je to legislativní konstatování, že na velikosti nezáleží, pokud umíte 

správě pracovat se zdůvodněním, co je pro vás přiměřené a věřte mi, že 

koncerny a jejich právníci toto umí velmi dobře.   

Existuje vzorec, kterým provozovatel vypočítává zisk. Ten vzorec je ov3em 

založen na výpočtu investovaného kapitálu (koncernem). Toto stát 

„přesně“ kontroluje. Existuje k tomu vyhláška, která umožňuje státu 

rozpitvat, zda vypočet „přesně“ zajistí koncernu návratnost 

investovaného kapitálu a zisk! To koncernům samozřejmě vyhovuje.     

Chápete tu zvrácenost, my pustíme koncerny k monopolu a zaručíme jim 

návratnost investice a zisky, kdy „přesně“ sledujeme, jak rychle, se 

koncern vydělá stamilióny. Sami přitom nemáme peníze na obnovu 

trubek, na kterých koncern tyto stamilióny generuje.  

 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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Legislativě garantujeme, že koncern, dosáhne návratnosti svého 

investovaného kapitálu a zisk. Vlastník trubek, okresní vodárny nebo 

města, žádnou návratnost kapitálu, ani zisk, garantován nemá.  

Stát chrání koncerny a diví se, že vlastnící nemají peníze na obnovu 

potrubí. 

I malé dítě chápe, že bez studny vodu neprodáte. Navíc, kdo bude žalovat 

koncern, když to „přesně“ nebude? Kde vezme obec či stát peníze na 

právníky proti koncernům s miliardovým zázemím?  

Poslanci pracující pro koncernové lobby odsouhlasili systém, kdy koncern 

má garantovány stamilióny a majitel potrubí přitom nemá zdroje ani na 

opravu a údržbu stavu studny a o stamiliónech zisků, ani nesní. Aby přežil, 

tak ho musí dotovat ze svých rozpočtů obce a stát. Tudíž občané. 

Tentokrát ne přímo v ceně vody, tentokrát z daní.  

Regulace zisku poté vypadá takto 

 

Není levnější a jistější žádné zahraniční koncerny v obchodě 

s vodou nemít a jejich zisky vůbec neřešit? 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Když někdo říká, že zisk je státem regulován, a tím jsou lidé ochráněni, je 

to s velkou pravděpodobností člověk pracující pro zahraniční koncerny, 

který o(h)lupuje lidi nebo neví, jaká je skutečnost. V republice je více než 

2500 prodejců vody. Všichni chtějí přiměřený zisk a návratnost svého 

kapitálu. Většina z nich přitom nefinancuje infrastrukturu, protože ji 

nevlastní a vodu “jen“ prodávají. Dovedete si představit, jak pár úředníků 

každý rok kontroluje 2500 firem? 

Tento mýtus se šíří mezi lidi záměrně, aby nepřemýšleli a platili. Dokud 

lidé věří, že stát něco reguluje, věří i tomu, že je chrání. Vypnou mozek a 

zaplatí. 

Stejně tak se záměrně šíří mezi zastupitele, aby byli ochotni zisky z vody 

privatizovat. A politici jsou lidé jako my. Jsou leniví. Pokud je vše 

regulováno, tak přece nic nehrozí. Vypnou mozek a hlasují.  

Vodárenskou infrastrukturu vlastní obce a městské vodárny. Pokud 

předaly právo inkasovat zisk zahraničním firmám, pak stát obcím žádný 

zisk negarantuje. Zisk má zaručen pouze prodejce vody – zahraniční firma.    

Každý by rád podnikal a měl garantovaný zisk i úhradu všech nákladů. 

Bomba! Že to tak v podnikání nefunguje? Ve vodárenství ANO! Voda je 

surovina, kterou lidé i firmy odebrat musí a musí za ni zaplatit.  

Úředníci nebudou souhlasit, ale systém je reálně funguje takto: 

1) Koncern si stanoví, kolik chce vydělat a toto procento, přes návratnost 

své investice a zisk, na který má přece nárok, započte do vodného a 

stočného. Toto se promítne do procenta ziskové marže z celkových 

nákladů. Sečtou se náklady související s dodáním a odvedením vody – 

elektřina, chemie, opravy, mzdy – a k tomu se připočte procento zisku, 

který chce koncern dosáhnout. 

http://www.pravdaovode.cz/
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2) Když celkové náklady (= náklady + zisk) vydělíte objemem dodané vody, 

a máte cenu vodného a stočného za m3 na další rok. 

 

Konkrétní příklad: Španělský koncern AQUALIA započetl na severní 

Moravě k nákladům ziskovou marži cca 46 %. Kontrolní orgán Ministerstva 

financí zahájil správní řízení. Konstatoval, že 46 % není přiměřená zisková 

marže. Koncern se odvolal k Ministerstvu financí a to rozhodnutí svého 

kontrolního orgánu zrušilo.  

Závěr „Kalouskova“ ministerstva? 46 % zisku k nákladům je „přiměřený“ 

zisk! Z každé stokoruny tak lidé v Moravskoslezském kraji zaplatili čtyřicet 

šest korun, které odtekly do Španělska jako zisk! Na celé severní Moravě 

přitom chybí miliardy na obnovu vodárenských sítí. 

____________________________________________________________ 

VIDEO: 

Podívejte se, jak na Severní Moravě přišla města o svou vodárnu,  

kdo na tom vydělal a kdo na to doplácí. 

 

https://youtu.be/1s5ohdNWGNs 

Ve vodném a stočném musí lidé zaplatit jak náklady, tak zisky. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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____________________________________________________________ 

Vodárny v rukou měst a obcí regulaci zisku nepotřebují. Regulují si ho 

samy. Potřebují peníze na pokrytí nákladů na provoz, na obnovu sítí a 

chtějí pro lidi rozumnou cenu vody. S prominutím, „dojit“ lidi není jejich 

priorita. 

Jakou marži považují za přiměřenou okresní vodárny, v rukou měst a 

obcí? 

Běžně 2–5 %. 

Pokud potřebují finance na velkou investici, marži zvednou, ale peníze, 

které od lidí vyberou, skončí v obnově infrastruktury. Je to o prioritách.  

Jen na severní Moravě odteklo ze Severomoravských vodovodů a 

kanalizací ze zisků a z finančních fondů vodárny za 15 let téměř  

10 miliard korun! 

Pochopíte,  jak se tvoří koncerny investovaný kapitál, který poté lidé 

v ceně vody splácí i to, kdo investuje do infrastruktury.   

Podrobně ukazuji, jak „funguje“ údajná regulace zisků 

v e-knize.  

 

Více ZDE >>.     

Žádná skutečně funkční regulace zisku z vody pro 
zahraniční firmy v České republice neexistuje. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Otázka č. 4: Jsou soukromé firmy 
zainteresovány na snižování nákladů,  

a tím na nízké ceně vody? 

Systém je nastaven tak, že jakmile přejde prodej vody do rukou 

soukromých firem, není firma vlastně zainteresovaná na nízkých 

nákladech. Vztah nákladů a zisků se do značné míry oddělil. Protože při 

zachování stejného procenta ziskové marže platí:  

 

Platíte tedy náklady i zisky, ale zisky neslouží prioritně k financování 

rozvoje a obnovy odvětví.  

A je zde i další úhel pohledu. Co se stane, když koncern sníží náklady? Jak 

to, že cena vody stejně neklesne? Asi všichni souhlasíte s tím, že 

zahraniční firmy umí náklady snížit. Propustí lidi, nakupují ve velkém se 

slevami nebo omezí opravy.  

 

Čím vyšší náklady, tím vyšší celkový zisk! 

http://www.pravdaovode.cz/
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Někdy ty, které jsou skutečně zbytečné, jindy ty, které jdou na úkor 

budoucnosti nebo obcí. Racionální pohled na některé investiční akce jim 

také neschází, ale pokud je toto efektem privatizace, muselo by se to 

projevit i v poklesu ceny vodného a stočného.  

 

Když se podíváte na ceny vodného a stočného tam, kde působí zahraniční 

firmy, vesměs všude zjistíte, že koncerny mají nejdražší cenu vody v České 

republice. Podívejte se na srovnání cen vody >>> 

  

Ušetří se náklady, a cena by měla jít logicky dolů,  
ale to se u vodného a stočného evidentně neděje. 

Systém je nastaven tak, že pokud zahraniční firma ušetří,  
zvedne si procento ziskové marže a lidé efekt úspory v ceně vody 

nepoznají. Opět odteče do zahraničí. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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Otázka č. 5: Přišly zahraniční firmy do ČR 
řešit problémy našeho vodárenství? 

Zahraniční firmy přišly do ČR, aby na nás přes vodu vydělaly,  

ne aby nám pomáhaly! 

Ukázkový příklad z Čech je Praha. Zde byla v roce 2000 uzavřena smlouva 

mezi francouzskou firmou Veolia a Hl. městem Praha. Veolia vodu 

„pouze“ dodává a čistí. Vodu ani trubky nevlastní, ale inkasuje zisky, které 

lidé platí ve vodném a stočném. 

 

Lidé v Praze zaplatili ve vodném a stočném za poslední 3 roky fr. Veolii 

1.366.026.000 Kč zisku. 

Městská vodárna PVS, vlastnící trubky, na kterých vydělává Veolia, však za 

stejnou dobu inkasovala pouhých 29.647.000 Kč zisku. 

 
Zisk v tis. Kč 

ROK 
Pražské vodovody a kanalizace 

fr. koncern Veolia 

PVK 

Pražská vodohospodářská 

společnost 

Hl. město Praha 

PVS 
 

2014 499.763 9.130 

2013 429.553 9.066 

2012 436.710 11.451 

celkem 2012–

2014 1.366.026 29.647 

 Zisky z vody v Praze byly privatizovány fr. Veolií v roce 2000 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Chcete vědět, kolik miliard zaplatili Pražané Veolii od privatizace prodeje 

vody v roce 2000? Klikněte ZDE. 

Tyto miliardy se od lidí sice vybraly, ale v obnově trubek neskončily.  

Už chápete, proč přišel problém s kontaminovanou vodou v Praze, který 

se týkal cca 30 000 občanů Dejvic? Proč není na investice do 

infrastruktury? Jaké jsou důsledky „privatizace“ pro občany, město a celý 

stát? 

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK = fr. Veolia) se sice 

jmenuje „vodovody a kanalizace“, ale v podstatě žádné vodovody a 

kanalizace nevlastní. Pronajímají si je od společnosti Pražská 

vodohospodářská společnost, a. s. (PVS), kterou vlastní Hl. město Praha. 

PVK do infrastruktury neinvestuje, ale vydělává na ní.   

Uveďme si obdobný příklad z Moravy. Zde soukromá firma ovládá celou 

krajskou vodárnu Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. (SmVak). 

Od roku 2000 se v SmVaKu vystřídalo 5 zahraničních koncernů z Anglie, 

Francie, Ruska, Španělska a Japonska. Všechny opět zajímá jediné – peníze 

– a všechny je od nás inkasují v ceně vodného a stočného. 

Klaus zhasnul a rozum také!  

Nejprve v roce 1999 anglická firma Anglian 

Water skoupila od obcí za hubičku akcie 

SmVaku. Neznalí a někdy podezřele 

ochotní starostové prodávali akcie SmVaku 

v hodnotě tisíců korun a za 50–80 korun za 

akcii. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/praha/zisky-praha/
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Když soukromník ovládl SmVaK, jeho poslední prioritou bylo investovat. 

Nejdříve se zajímal o to, co si z  vodárny vyplatí, a vyplatil si vše, co šlo. 

Dividendy, nerozdělené zisky i kapitálové fondy, které předtím vytvořily ve 

společnosti města a obce jako rezervu na budoucí investice.  

Chcete vědět, kolik miliard zaplatili lidé na severní Moravě díky 

„privatizaci“ SmVaKu? Klikněte ZDE. 

____________________________________________________________ 

VIDEO:  

Jaký objem peněz si vyplatily koncerny  

ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.  

a jak a od koho se tyto peníze do SmVaku dostaly?  

 

https://youtu.be/zTnsVl_xFOo 

____________________________________________________________ 

Řeč je tu o miliardách – z našich kapes! 

 

Zahraniční firmy přišly vydělat. Obce dostaly jednorázově miliony,  
ale  „prodaly“ byznys, který ročně vydělává miliardy. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/okres-smvak/okres-smvak-zisky/
https://youtu.be/zTnsVl_xFOo
https://youtu.be/zTnsVl_xFOo
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Otázka č. 6: Je možné porovnat ceny  
městských a soukromých vodáren? 

Dnes již ano. Vše řeší stránky www.pravdaovode.cz, kde najdete 

informace o cenách vodného a stočného na jednom místě. Tyto údaje jsou 

průběžně aktualizovány.  

V přehledné „klikací“ mapě jsou aktuální ceny všem snadno dostupné. 

Zjistíte zde, jak jste na tom z pohledu ceny vody. Můžete navíc porovnat 

ceny ve vašem regionu a v okolí, případně vodárny privatizované a 

neprivatizované.  

Cenové mapy vodného a stočného jednotlivých okresů 

 

http://pravdaovode.cz/cena-vody     

V mapě je také rozlišeno, zda vodu v regionu dodává zahraniční nebo 

městská firma a o jakou konkrétní firmu jde. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://www.pravdaovode.cz/
http://pravdaovode.cz/cena-vody/
http://pravdaovode.cz/cena-vody
http://pravdaovode.cz/cena-vody/
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Otázka č. 7: Lze někde najít odpovědi na 
otázky k vodě, jejím cenám, vodárnám? 

Napadají vás otázky?  

 Jak je to u nás v okrese s cenou vody?  

 Kde končí peníze, které platím?  

 Jaké jsou zisky z vody?  

 Kde najdu informace o vodárně, která mi dodává vodu?  

 Kde najdu srovnání vodáren?  

 S jakým ziskem hospodaří vodárna městská a s jakým soukromá?  

 Jak je to s čerpáním dotací?    

V rámci projektu PRAVDA O VODĚ jsem zpracoval přehled 25 největších 

vodáren. Níže, v mapě srovnávající vodárny, najdete odpovědi na všechny 

tyto otázky, a nejen to. U vodáren v Praze a ve Zlíně je zdokumentován 

také celý proces „vyvedení zisků z vody“ na zahraniční firmu. V podobném 

režimu probíhal v podstatě po celé ČR! 

http://pravdaovode.cz/vodarny/ 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/vodarny/
http://pravdaovode.cz/vodarny/
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Klikněte na region, který vás zajímá, a pod mapou vyberte konkrétní 

informace. Odpovědi najdete také v následujícím přehledu. Vyberte si 

region a informace, které vás zajímají: (Přechod na odkaz: CTRL + KLIKNĚTE) 

Okres/kraj Provozovatel  Dokumenty Vodné/stočné Zisky z vody Pokoutnost 

Benešov fr. SUEZ Výroční zprávy Ceny Zisky   

Město Brno Brněnské vodárny Výroční zprávy Ceny Zisky   

Břeclav Vak Břeclav Výroční zprávy Ceny Zisky   

Havlíčkův Brod Vak Havl. Brod Výroční zprávy Ceny Zisky   

Hodonín Vak Hodonín Výroční zprávy Ceny Zisky   

Hradec Králové fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Kladno-Mělník fr. VEOLIA  Výroční zprávy Ceny Zisky   

Kroměříž Vak Kroměříž Výroční zprávy Ceny Zisky   

Liberecký a Ústecký fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Mladá Boleslav Vak Ml. Boleslav Výroční zprávy Ceny Zisky   

Moravskoslezský šp. AQUALIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Náchod Vak Náchod Výroční zprávy Ceny Zisky   

Nymburk Vak Nymburk Výroční zprávy Ceny Zisky   

Olomouc fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Ostrava fr. ONDEO Výroční zprávy Ceny Zisky   

Pardubice Vak Pardubice Výroční zprávy Ceny Zisky   

Plzeň fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Praha: PVK a PVS fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky Vyvedení zisků 

Prostějov fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky   

Přerov Vak Přerov Výroční zprávy Ceny Zisky   

Trutnov Vak Trutnov Výroční zprávy Ceny Zisky   

Uherské Hradiště Slovácký Vak Výroční zprávy Ceny Zisky   

Vsetín Vak Vsetín Výroční zprávy Ceny Zisky   

Vyškov Vak Vyškov Výroční zprávy Ceny Zisky   

Zlín fr. VEOLIA Výroční zprávy Ceny Zisky Vyvedení zisků 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/okres-benesov/
http://pravdaovode.cz/okres-benesov/benesov-vz/
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http://pravdaovode.cz/okres-benesov/okres-benesov-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-brno/
http://pravdaovode.cz/okres-brno/brno-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-brno/okres-brno-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-brno/okres-brno-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-breclav/
http://pravdaovode.cz/okres-breclav/breclav-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-breclav/breclav-vs/
http://pravdaovode.cz/okres-breclav/breclav-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/hb-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/okres-hav-brod-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/okres-hav-brod-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-hodonin/
http://pravdaovode.cz/okres-hodonin/hodonin-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-hodonin/okres-hodonin-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-hodonin/okres-hodonin-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-hradec/
http://pravdaovode.cz/okres-hradec/hk-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-hradec/okres-hradec-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-hradec/okres-hradec-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-kladno/
http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-vkm-vyrocni-zpravy/
http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-kladno-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-kladno-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-kromeriz/
http://pravdaovode.cz/okres-kromeriz/okres-kromeriz-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-kromeriz/okres-kromeriz-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-kromeriz/okres-kromeriz-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-liberecko/
http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-liberecko-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-liberecko/okres-liberecko-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-liberecko/okres-liberecko-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-boleslav/
http://pravdaovode.cz/okres-boleslav/mb-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-boleslav/okres-boleslav-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-boleslav/okres-boleslav-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-smvak/
http://pravdaovode.cz/okres-smvak/okres-smvak-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-smvak/okres-smvak-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-smvak/okres-smvak-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-nachod/
http://pravdaovode.cz/okres-nachod/nachod-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-nachod/okres-nachod-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-nachod/okres-nachod-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-nymburk/
http://pravdaovode.cz/okres-nymburk/nymb-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-nymburk/okres-nymburk-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-nymburk/okres-nymburk-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-olomouc/
http://pravdaovode.cz/okres-olomouc/ol-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-olomouc/okres-olomouc-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-olomouc/okres-olomouc-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-ostrava/
http://pravdaovode.cz/okres-ostrava/ov-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-ostrava/okres-ostrava-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-ostrava/okres-ostrava-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-pardubice/
http://pravdaovode.cz/okres-pardubice/pard-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-pardubice/okres-pardubice-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-pardubice/okres-pardubice-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-plzen/
http://pravdaovode.cz/okres-plzen/plzen-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-plzen/okres-plzen-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-plzen/okres-plzen-zisky/
http://pravdaovode.cz/praha/praha-informace/
http://pravdaovode.cz/okres-praha/praha-vz/
http://pravdaovode.cz/praha/cena-vody-praha/
http://pravdaovode.cz/praha/zisky-praha/
http://pravdaovode.cz/praha/
http://pravdaovode.cz/okres-prostejov/
http://pravdaovode.cz/okres-prostejov/okres-prostejov-vyrocni-zpravy/
http://pravdaovode.cz/okres-prostejov/okres-prostejov-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-prostejov/okres-prostejov-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-prerov/
http://pravdaovode.cz/okres-prerov/prorov-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-prerov/okres-prerov-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-prerov/okres-prerov-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-trutnov/
http://pravdaovode.cz/okres-trutnov/trutnov-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-trutnov/okres-trutnov-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-trutnov/okres-trutnov-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-slovacko/
http://pravdaovode.cz/okres-slovacko/okres-slovacko-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-slovacko/okres-slovacko-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-slovacko/okres-slovacko-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-vsetin/
http://pravdaovode.cz/okres-vsetin/vsetin-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-vsetin/okres-vsetin-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-vsetin/okres-vsetin-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-vyskov/
http://pravdaovode.cz/okres-vyskov/okres-vyskov-vz/
http://pravdaovode.cz/okres-vyskov/okres-vyskov-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-vyskov/okres-vyskov-zisky/
http://pravdaovode.cz/zlin/
http://pravdaovode.cz/okres-zlin/okres-zlin-vyrocni-zpravy/
http://pravdaovode.cz/okres-zlin/okres-zlin-vodne-stocne/
http://pravdaovode.cz/okres-zlin/okres-zlin-zisky/
http://pravdaovode.cz/zlin/
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Co zde konkrétně najdete? 

Údaje za poslední 2–3 roky ZDARMA! 

Máte zde příležitost porovnat „vyváženost“ smluv mezi městskou 

vodárnou a zahraniční firmou z pohledu dosahovaných zisků. 

Teď už vás nikdo neo(h)loupí. 

1) Dlouhodobý přehled vývoje vodného a stočného v okrese 

http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/okres-hav-brod-vodne-stocne/ 

2) Srovnání, jakých zisků dosahují městské vodárny a jakých 

zahraniční firmy 

http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-kladno-zisky/ 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/okres-hav-brod-vodne-stocne/
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http://pravdaovode.cz/okres-kladno/okres-kladno-zisky/
http://pravdaovode.cz/okres-hav-brod/okres-hav-brod-vodne-stocne/


 

32 

2015 © www.pravdaovode.cz  www.facebook.cz/vodalidem 

Trautenberk se vrátil aneb 9 odpovědí na otázky,   Radek Novotný 
proč platíme za vodu stále více, ačkoli nemusíme     

 

3) Dokumenty se zásadními informacemi o vodárně a soukromé 

firmě – výroční zprávy, účetní závěrky 

http://pravdaovode.cz/okres-liberecko/okres-liberecko-vz/ 

 

4) Pokoutný pokus o instalaci soukromých penězovodů do vodáren, 

který proběhl téměř po celé České republice, si ukažme na 

příkladu okresu Zlín. 

http://pravdaovode.cz/zlin/ 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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„Dobrý den, když jsem zjistila, že naši vodu prodávají 

zahraniční společnosti, byla jsem v šoku. Je hrozné, že nám 

vlastní vodu prodávají zahraniční firmy a určují si ceny. 

Nejdříve jsem se dozvěděla, že velkou část mají Francouzi a 

Rakušané. To, že ji mají i další státy (např. Japonsko) a že my 

máme už jen tak malý podíl, to jsem zjistila až zde. Co může 

být horšího, než nechat si vzít vlastní vodu?“                                                                  

M. Chloubová 

 

Všichni, kdo potřebují informace za delší dobu, zde mají příležitost je 

získat. Jsou zde k dispozici dlouhodobé přehledy o vodárnách, a vy tak 

můžete porovnat ceny, zisky, priority a čerpání nebo nečerpání dotací.  

Obsah stránky www.pravdaovode.cz je užitečný pro řadu lidí. Dostupnost 

informací za delší časové období je symbolicky zpoplatněna. Sehnat 

informace je obtížné a nákladné, protože je především koncerny 

zveřejňovat nechtějí. Často jde o informace, které jinde nenajdete.    

V roce 2015 navrhli lidé stránky www.pravdaovode.cz na Novinářskou 

cenu v oblasti datové informatiky, což považuji za významné ocenění své 

práce. 

Můžete zde získat řadu informací: 

 O co jde? 
 Cena vody v okresech ČR 
 Vodárny a informace o nich  
 Ukázková kauza 
 Požadavek o nápravu a legislativní změny 
 On-line semináře o vodě pro lidi a zastupitele  
 Blog – odpovědi na vaše otázky kolem vody 

   

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
file:///C:/0%20NAKOPÁVAČ/EBOOKY%20MÉ/X%20KROKU/www.pravdaovode.cz
file:///C:/0%20NAKOPÁVAČ/EBOOKY%20MÉ/X%20KROKU/www.pravdaovode.cz
http://www.novinarskacena.cz/
http://www.novinarskacena.cz/
http://pravdaovode.cz/o-co-jde/
http://pravdaovode.cz/cena-vody
http://pravdaovode.cz/vodarny/
http://pravdaovode.cz/praha
http://pravdaovode.cz/praha
http://pravdaovode.cz/vyzva-premierovi/
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„Vše, co lidé zavedli, mohou také změnit – když se proto 

rozhodnou!“ 

Radek Novotný 

 

Otázka č. 8: Dá se situace napravit?  
Co lze udělat k nápravě? 

Největší omyl ze všech omylů je to, že nemůžeme nic změnit a nic 

udělat!  

Za 12 let, co věnuji svou energii, čas, peníze, někdy i osobní život vodě, 

vodárenství, konzultacím, obraně vodáren a zájmu lidí, měst a státu, jsem 

si v praxi ověřil, že:   

 

 

 

 

 

Informace, spolupráce, ochota udělat, co je třeba, odvaha a zdravý selský 

rozum ubránily okresní vodárny před zahraničními naháněči. Když 

zastupitelé na Náchodsku odmítli jako první v ČR vazalské smlouvy, ukázali 

ostatním, že praktikám naháněčů koncernů mohou slušní lidé odolat. Jde 

to!  

Po Náchodě odmítli vazalské smlouvy „privatizující zisky z vody“ lidé 

v dalších regionech. Slušným politikům velmi pomohlo, že obyčejní lidé 

měli informace a podpořili snahu politiků udržet vodu v rukou měst a 

obcí. Věděli, o co jde, a podpořili je, aby vodárny i prodej vody v rukou 

měst zachovali. Vše přitom probíhalo v době, kdy uzavírání vazalských 

smluv běželo jako po másle a zdálo se, že nemáme šanci cokoliv zvrátit.  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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V té době jsem byl skutečně zoufalý z ochoty některých „politiků“ 

kolaborovat s kýmkoliv, kdo nabídne koryto! 

Přesto se podařilo další instalaci systému Trautenberk zastavit. 

Vše začalo telefonátem jedné starostky malého města. Výměnou 

informací, předložením důkazů, následně konzultacemi a osobním 

nasazením… Úplně stejně jako mnohokrát předtím, kdy výsledkem 

nakonec bylo rozhodnutí „politiků“ vazalské smlouvy podepsat a zisky 

z vody jim předat. 

Výsledek byl jiný a zlomový. Od té doby se v České republice neuzavřela 

žádná další vazalská smlouva. Naopak se objevuje snaha smlouvy 

ukončovat.  

Přečtěte si tento dopis na následujících stranách. Nečtěte ho jako 

referenci. Čtěte, co se dělo a dělalo, s čím a jak se pracovalo.  

 

Již chápete, jak je důležité, že víte, že vědí lidé kolem vás a vědí  
i zastupitelé? Jak důležité jsou informace, jejich předávání a 

normální selský rozum? 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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http://www.pravdaovode.cz/
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„Vlastnická struktura společnosti zůstala zachována v původní 

podobě tzv. smíšeného modelu, což bylo klíčovou podmínkou 

relativně hladkého čerpání finančních zdrojů z Fondu 

soudržnosti EU. Smíšený model se za  léta transformací 

a  privatizací vodárenských společností v  ČR ukázal jako 

nejefektivnější:  

Společnost řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami) 

majetek provozuje a současně sama rozhoduje o jeho údržbě 

a obnově s cílem trvalého zabezpečení modernizace a dobrého 

technického stavu. Zásadní výhodou tohoto modelu je tak 

možnost udržování rovnováhy mezi potřebami a finančními 

možnostmi společnosti při stanovování citlivé výše vodného 

a stočného…“           

 

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. 

RNDr. Pavel Koubek, CSc., Výroční zpráva 2012. 

 

Náchod byl první, kde se podařilo vodárnu ubránit. Následovaly 

Pardubice, Mladá Boleslav, Hodonín, Břeclav, Kroměříž, Přerov…  

Přitom všude bylo podepsání smluv s Trautenberkem na spadnutí, ale 

vodárny a prodej vody nakonec přesto zůstaly v rukou měst a obcí.  

Právě díky informacím a ochotě lidí se ptát ve správný čas na správném 

místě.  

Názor, že je toto pro lidi, města a stát výhodné nejen z důvodu výše ceny 

vody, ale i z důvodů zachování vlivu lidí na vodu, na investice, na čerpání 

dotací a na reinvestování peněz vybraných od spotřebitelů do obnovy 

odvětví, se začíná dostávat do širšího povědomí lidí a vyslovují ho i sami 

vodaři:  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Slušní politici existují a alternativa prodeje vody výhodná 

pro města, obce a lidi také! 

____________________________________________________________ 

VIDEO: 

Okresní vodárna Vak Přerov je ukázkovým příkladem  

jednání rozumných politiků v zájmu města a lidí.  

V okolí Přerova ovšem existují i jiní „politici“.  

 

https://youtu.be/ny7QnBpPuTw 

____________________________________________________________ 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
https://youtu.be/ny7QnBpPuTw
https://youtu.be/ny7QnBpPuTw
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„Veškerá společnost začíná jedním člověkem  
– každým z nás.“  

 

   Z. Weber 

 

 

Otázka č. 9: Co mohu pro zlepšení situace 
udělat já? 

Domněnka, že jedinec nemůže udělat nic, je obrovský omyl. Já na to 

odpovídám větou Zdeňka Webera, kterou mám rád:  

 

 

 

 

My jsme tak nějak zvyklí, že s ničím nemůžeme nic udělat. Ani to 

nezkusíme, ani o tom nepřemýšlíme. Proto se nic nemění. Určitě chápete, 

že když o něco stojíte, musíte pro to něco udělat. To platí pro vztahy, 

práci, děti, zdraví i vodu. 

Pokud něco vzdáme ještě dříve, než to vůbec zkusíme, tak „NEJDE TO“ 

máme hned. A pak to dopadne přesně podle toho, co jsme si do hlavy 

předem nasadili. Uspět můžeme, když víme, co chceme, a děláme, co je 

třeba.  Přestože máme pochybnosti, zda se to povede.  

Lidé by nikdy ničeho nedosáhli, kdyby jen říkali „to nejde“. 

  

Se slušnými lidmi a politiky, kteří nehleděli na vlastní prospěch,  
ale na prospěch lidí, jsme se tunelům úspěšně postavili v řadě okresů. 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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Co tedy můžete udělat k nápravě? 

1) Obstarejte si informace o tom, jak to je s vodou u vás  

Zjistěte si odpovědi na 8 otázek: 

 Kolik platím ročně za vodu a jaké vodné a stočné platím v tomto 

roce? 

 Kolik lidí žije v mém okresu a platí totéž, co já?  

 Kdo mi prodává vodu, kdo tuto firmu vlastní a jak je to v okolí? 

 Zajišťuje prodej vody městská vodárna nebo zahraniční koncern? 

 Končí peníze, které platím  „za vodu“, v regionu, nebo tečou do 

zahraničí? 

 Sedí „politici“ ve vaší vodárně, nebo v orgánech firem zahraničních 

koncernů? 

 Jakou cenu máme my a jaké jsou ceny v okolí? 

 Čerpá naše vodárna dotace z EU, nebo ne?  

http://pravdaovode.cz/vodarny/ 

 

A samozřejmě se ptejte na další, které napadnou vás. 

 

  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/vodarny/
http://pravdaovode.cz/vodarny/
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2) Ptejte se politiků (např. e-mailem, přes zákon o 

svobodném přístupu k informacím), dokud vám jasně 

neodpoví.  

 Kdo zavedl nevýhodný systém „my financujeme a oni vydělávají“? 

 Proč bylo toto zavedeno do městské vodárny nebo proč byla 

prodána? 

 Proč politici privatizovali zisky z vody? Pro koho pracují? 

 Co konkrétního udělali a dělají proto, aby došlo k nápravě? 

 Jaké odměny pobírají od vodárny, ve které sedí? 

 Sedí v orgánech soukromých firem nebo koncernů? Kdo? 

Chtějte konkrétní odpověď. Pro nápravu děláme to, to, to.  

Výsledek je zde.  

Vy se na soudy obrátit nemůžete. 

POLITICI ANO. 

A soud může protiprávní tunelování vodáren a peněženek lidí zrušit. 

 

http://www.pravdaovode.cz/
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3) Co dělat, když „politik“ nedělá nic? 

Nevolte ho a nevolte ani stranu, do které patří. 

Strany si musí udělat uvnitř pořádek. Pokud není politik schopen udělat 

pořádek ve straně, neudělá ho ani ve státě. Pak pro lidi a stát nikdy 

pořádně pracovat nebude. V tom případě ať nenakládá s majetkem státu, 

měst a obcí. 

JDĚTE VOLIT. 

Volte ty, kteří se zaváží, že zjednají nápravu, a dohlédněte na to, že 

závazek splní. 

Neptejte se jich jen před volbami, ptejte se jich průběžně, např. každý 

měsíc, v době, kdy jsou ve funkci.  

Na co se politiků ptát?  

1. Co děláte k nápravě?  

2. Jaké jsou výsledky?  

3. Kdy budou výsledky? 

4. Kde jsou výsledky?        

 

Jen krátká poznámka: 

Taky si myslíte, že není koho volit? Zeptejte se těch, co kandidují, jak 

budou řešit vodu. Snadno zjistíte, zda mají stejné názory jako vy.  

 

  

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
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4) Informujte své známé a příbuzné. 

Má to smysl. Nespoléhat na vládce a začít dělat pořádek sami.  

To funguje všude. 

____________________________________________________________ 

VIDEO: 

„…svět je nebezpečné místo k životu; ne kvůli špatným lidem,  

ale kvůli těm, kteří proti nim nic nepodniknou.“  

Albert Einstein 

 

https://youtu.be/4EwhBGdpA_A 

____________________________________________________________ 

Dozvídat se informace o cenách a o vodě a mít možnost porovnání s tím, 

co říkají politici a naháněči koncernů, je často zajímavější než nekonečné 

seriály v TV.  

 

  

http://www.pravdaovode.cz/
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5) Nabídněte finanční pomoc. 

Ano, peníze jsou potřebné a důležité! Peníze potřebuji pro získání, 

zpracování, šíření a aktualizaci informací, pro možnost poskytovat 

konzultace, organizovat semináře, i pro právní obranu vodáren atd.  

Ano, napadlo mne zřídit účet, kam lidé pošlou tolik, kolik chtějí. 

ALE? 

Rozhodl jsem se, že žádný účet zřizovat nebudu. 

Tady je vysvětlení: Chcete-li pomoci finančně, zakupte si některé 

zpoplatněné informace o vodárnách z vašeho regionu nebo okolí.  

Vy se dozvíte více a můžete o to více informovat lidi kolem sebe. Navíc 

pomůžete mně, abych měl prostředky na shánění, aktualizace, 

doplňování a zveřejňování informací. 

Podrobně se tématu, jak pomoci, věnuji zde: 

http://pravdaovode.cz/pomoc/ 

http://www.pravdaovode.cz/
http://www.facebook.cz/vodalidem
http://pravdaovode.cz/pomoc/
http://pravdaovode.cz/pomoc/
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Závěr 

Na začátku jsme si řekli, že politik, který ví, že nevíte, má nad vámi moc a 

může s vámi manipulovat. Teď již víte, a tudíž s vámi již rozhodně 

manipulovat nemůže. Tak mu to dejte najevo. Chce být znovu zvolen? Tak 

ať koná v zájmu lidí.  

V opačném případě nebude spravovat veřejný majetek. 

Za to, že jste se zamýšleli i v okamžiku, kdy jste se naštvali, vám chci 

poděkovat, stejně jako za to, že jste dočetli až sem. Je to důkaz, že 

nechcete být ovce ve stádu. 

Pomoci může každý. Efekt, který přináší váš zájem o vodu, se projeví 

postupně. Pokud pochybujete, že půjde koncerny porazit, zde máte 

důkaz. Šlo to ve Francii. Tak proč by to nemělo jít u nás?  

____________________________________________________________ 

VIDEO: 

Ve Francii pochopili, že voda má být v rukou měst a obcí. Paříž 

s koncerny smlouvy ukončila a lidem prodává vodu přes městskou 

společnost. 

 

https://youtu.be/Y0hrkiKxfmU 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.pravdaovode.cz/
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Budu rád za vaši zpětnou vazbu, reference a dotazy k obsahu  e-booku i 

celkově k tématu. Budu rád, když budete vědět, jak to funguje u vás i v 

okolí. Pište mi na e-mail: rn@cccfm.cz. 

Více informací, to je více informovaných lidí, kteří chtějí nápravu. A to je 

levnější voda a opravené vodovodní a kanalizační trubky. 

Na závěr dva tipy pro vás 

1) Projděte si informace o tom, jak to je s vodou, její cenou u vás i ve vašem 

okolí.                            CENA VODY      a      VODÁRNY 

 

2) Vyzval jsem, spolu se slušnými lidmi vládu, k  jednání v zájmu lidí, měst a 

státu, tzn. k legislativním krokům, které povedou k nápravě špatného 

systému prodej vody přes prostředníky nebo různé překupníky. Můžete se 

přidat. VÝZVA VLÁDĚ  

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Novotný 

Autor projektu PRAVDA O VODĚ 

www.pravdaovode.cz  
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PRAVDA O VODĚ  

FAKTA 
(PROČ? Ne/ Budeme pít nezávadnou vodu za rozumnou cenu) 

 

Dopsal jsem e-knihu, která odpovídá na otázky:  

Jaká voda vám poteče z kohoutku a za kolik? Kolik za ní budete platit a komu? 
Bude závadná nebo pitná? Jaký je vztah vody a investic do sítí? Kde tečou 

peníze, které za vodu platíte? Do obnovy vodárenských sítí nebo do zahraničí? 
Co s tím lze dělat? 

 

Obsah knihy   

 

Více informací o e-knize   

http://pravdaovode.cz/ebook-budeme-pit-nezavadnou-vodu/ 

_________________________________________ 
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