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                           Dne 10.7.2018                                                                   Ve Sviadnově  

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 

věnujte prosím, svůj čas problematice, s níž se na Vás obracím. Jde o životně důležitou problematiku, 

jde o vodu – modré zlato, jde o strategickou surovinu. 

Měli jsme štěstí, že jsme se narodili v zemi, kde voda vyvěrá z tisíců studánek, v zemi, v níž „voda hučí 

po lučinách, bory šumí… „, Není to tak dlouho, co nikoho z občanů, Vašich voličů, nenapadlo, že budou 

přihlížet skutečnosti, v níž  je dnes v řadě regionů  správa vody v rukou zahraničních koncernů. Stalo se 

tak díky nezájmu, neznalosti a také korupci a kolaboraci politické reprezentace České republiky za 

posledních 20 let. 

V roce 2002 jsem upozornil ministra zemědělství na „nepřátelské nájezdy“ na vodárny měst ze strany 

některých subjektů, s cílem ovládnout zisky z vody na místo měst. MZe přesto s vědomím, že stát 

přichází o kontrolu nad strategickým odvětvím, hlasovalo pro instalaci zahraničních firem k našim 

studním.  

Proto jsem se obrátil na soudy a vodu začal bránit sám. Dosáhl jsem pravomocných rozsudků, 

dokládající protiprávní jednání organizované skupiny a uspěl jsem opakovaně i u Ústavního soudu 

ČR.  Soudce KS v Brně komentoval dění kolem vodáren veřejně a potvrdil můj názor:  

„Když jsem začínal, doufal jsem, že se mi podaří napsat perfektní rozhodnutí s jednou větou. Nikdy se 

mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci mi to nedělá problém: Veškerá faktická moc v České republice 

patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra.“ 

V ČR probíhá nyní obdobný komplot jako v letech 96-06, jen pod lživým heslem „Vracíme vodu do 

rukou měst“, ale opět přes manipulace a jednání na hraně podvodů, kdy se provozní smlouvy přelakují 

na servisní a vše jde dál.  

Zahraniční zkušenosti (Francie, Německo a dokument Jak  korporace bohatnou na vodě1) ale i správa 

vodáren v rukou měst v ČR, jsou důkazem, že koncerny k prodeji české vody nepotřebujeme. Jejich 

prioritou není zájem občanů, ale zájem vlastníků, což je logické a snadno dosažitelné, když ovládáte 

monopol, investice financuje veřejný sektor a lidé zaplatit musí –  systém umožňující dobývání renty2. 

V zahraničí politici pochopili, zjednali nápravu, vodu vrací do rukou samospráv. Kolaboranti byli 

odsunuti a často i odsouzeni. Je načase zjednat nápravu též u nás. To je důvod, pro který jsem nejdříve 

politiky informoval (CHARTA VODA 3003) a poté založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.  

V rámci něho jsme připravili projekt „VODA A KOHO VOLIT?“, který má za cíl zajistit, aby správu 

veřejného majetku v ČR prováděli lidé pracující pro občany, města, kraje a stát. Rozumným politikům 

pomůže, Nominantům finančních skupin a koncernů se líbit nebude.   

 

                                                           
1 https://pravdaovode.cz/voda-vydelava/ 
2 https://pravdaovode.cz/novinky/dobyvani-renty/ 
3 https://pravdaovode.cz/VODA-300/  
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Ve vrcholných orgánech naší země reprezentujete občany, kteří Vás tam svými hlasy vyslali.  V rámci 

projektu „KOHO VOLIT?“ máme na Vás jako na OSOBU otázky a tímto Vás žádáme o písemnou odpověď 

na ně, kterou nám prosím zašlete do 31.8.2018. 

1) Kdo má mít v ČR v rukou: vodu, infrastrukturu, provoz infrastruktury a zisky z vodného a 

stočného?  

a) Zahraniční koncerny                                                                         ANO  x NE        

b) Městské nebo krajské vodárny                                                       ANO  x NE 

 

2) Jste ochotní iniciovat legislativní kroky k vrácení vody a všeho co s ní souvisí, do vodáren 

v rukou měst/krajů?                                                                                 ANO  x NE 

 

3) Má vaše strana/hnutí za které jste kandidoval vodu v programu, pokud ano, co konkrétně 

v programu má.                                                                                         ANO  x NE 

 

4) Jste ochotni přečíst a v případě že s obsahem souhlasíte i podepsat petici VODA JE ŽIVOT 

www.pravdaovode.cz/petice a pomoci naplnit její smysl?               ANO  x NE    

 

Pokud ano, napište prosím datum, kdy jste petici podepsal(a)?   

 

Pokud vás zajímá obsah a cíle práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, podívejte se na 

stránky  NFPOV4 a v případě, že vám budou dávat jeho cíle smysl, tak jeho práci prosím podpořte.  

Vaše odpovědi budou zveřejněny na stránkách portálu www.pravdaovode.cz společně s názory všech 

poslanců, senátorů a členů vlády. Pokud se rozhodnete neodpovědět, považujeme to za Vaše právo. 

Našim právem je, abychom i takovou reakci zveřejnili. 

Naše obrana vody se nelíbí organizované skupině, která pod jednotným místem vedením v ČR často 

protiprávní a nevýhodný systém zavedla. Máme osobní zkušenost, že se neštítí ani gangsterských 

praktik - zapalování auta, fyzických útoků nebo nátlaku a útoků bílých límečků5. Očekáváme, že projekt 

„VODA A KOHO VOLIT?“ stejně jako web www.pravdaovode.cz a CHARTA VODA 3006 u nich vzbudí 

negativní reakce, což bude jen další důkaz, že to co děláme je správné a navíc to odhalí - kdo je kdo a 

pro koho pracuje.   

                      

 S pokorou k vodě  

                                                                                                    Ing. Radek Novotný 

                                                                                                 spoluzakladatel NFPOV                

 

 

                                                           
4 www.pravdaovode.cz/nfpov 
5 https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/ 
6 https://pravdaovode.cz/voda-300/  
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