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1. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce vztahující se k zajištění zdrojů 
vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, 
k zabezpečení samofinancování celého odvětví 
- nutnost vytvořit vodohospodářskou koncepci, která zde chybí, nezávislá na 

politickém rozložení státu 

- koncepce by řešila půdu, vodu, lesy…atd., finance – kam investovat, výstavba 
infrastruktury odpovídající normám EU, čištění vody… 

- koncepce dlouhodobá – priority – co a kde bude v kraji plánováno 

2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na 

snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České 
republiky 

- voda je strategická surovina, není to zboží, je třeba definovat ústavním zákonem 
právo lidí na vodu, další zákony musí ústavu respektovat 

3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkající se vody 

- problém velkých korporací a koncernů – provozují systém, „trubky“ zůstanou 
obcím, korporace využívají zisky, ale kapitál odtéká do zahraničí, obce nemají na 
obnovu infrastruktury: školky, silnice, chodníky… 

- města a obce prodali akcie proti pravidlům – žaloby 

- vodu provozovat jako službu ne jako business 

4.  Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou 
prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazená nad zájmy 

soukromých subjektů 

- propojit od ústavy po zákony 

- v povinnostech chybí, aby zisky byly investovány zpět do odvětví vodárenského 

5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících 
v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností 
- protiprávní vyvedení na koncerny – právní rozsudky 

- ukončení spravování vody zahraničními koncerny, neprodlužovat smlouvy 

- přebírat městskými/krajskými vodárnami koupí zpět za stejných podmínek 

- první fáze – spravování obcemi a městy, druhá fáze – kraje, výhledově cca 12 
krajských vodáren 

6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter 
veřejné služby 

- ústavní zákon 

- koncepce 

- převod na městské a krajské vodárenské společnosti 
7. Začleněné zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a 

hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem 

- ukončení smluv koncernům, převod na městské a krajské vodárny 
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8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu 

a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu 

- konzultováno s BIS 

9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a 
zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, 
a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné). 
- všechna data nejsou veřejná, korporace toho využívají 
- hlasování a rozhodování zastupitelů bez informací  

10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. 
zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a 
přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření 
s vodou a řízení vodáren. 
- společnosti s neznámou vlastnickou strukturou 

- investování koncernů do splacení dluhů v zahraničí – odliv kapitálu 

- vyšetřování případů vytunelování vodáren 

 

Petice Right 2 water – Evropský parlament 
Poslat srovnání finančních toků vodárny městské a koncernu. 


