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Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli 

chci vás tímto upozornit, že podporovatelé koncernů používají v zahraničí i v ČR opakovaně 

podobný scénář týkající se prodlužování působení koncernů pozici osob, které ovládají peněžní 

toky a zisky z vody. 3-4 roky před ukončením provozní smlouvy s koncerny přeloží v listopadu či 

prosinci návrh, zastupitelé zavázali k uzavření nových provozních/servisních smluv na 10-15 let s tím, 

kdo monopol prodej vody ovládá. Samozřejmě bez výběrových řízení na nového provozovatele. Což 

je často činěno  výhradně v zájmu koncernu.  

Obracím se na vás jako ekonom a odborník s 20 letou zkušeností s nekalými praktikami koncernů a 

pro ně pracujících politiků. Ve vodárenských kauzách v ČR mi dal za pravdu 4x Ústavní soud ČR, 

nejvyšší soud a opakovaně Vrchní soud v Olomouci a v Praze a na začátku října i Vrchní státní 

zastupitelství. Mám zkušenost s jednáním politiků napříč politickým spektrem. Jak pozitivní, kdy jsme 

vodu a vodárny v rukou měst bráníme1, tak negativní, kdy odhaluji protiprávní jednání části politiků, 

kteří kolaborují s nájezdníky či koncerny a manipulují se zastupiteli i občany.  

Aby zastupitelé v ČR měli informace o tom, co se kolem vody děje, tak jsem spolu s Nadačním 

fondem pravda o vodě, který jsem založil, zřídil datový portál – www.pravdaovode.cz .  

Najdete zde všem zdarma přístupné informace, které nejsou jinde publikovány. Srovnání cen vody, 

rozsudky dokládající tunelování vodáren, jak vypadají a jak končí žalobní útoky koncernu na starosty, 

jak se vodárny tunelují. Je zde zdokumentována celá kauza Pražských vodovodů a kanalizací, a.s,2 a 

Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s.3.  Podobný materiál nadace zpracovává pro SmVak a OvaK.  

Společně s cca 36.000 občany jsme se obrátili na sněmovnu4 a senát5 s žádostí o prošetření často 

protiprávních prodejů akcií vodáren nebo uzavírání vazalských provozních smluv. Důkazy, které jsme 

předali zákonodárcům, vám ZDARMA zasílám v příloze - https://pravdaovode.cz/petice-1-publikce/   

Co se týká názorů politiků na ukončení působení koncernů SUEZ a Veolia ve vodárnách (i na to, jak se 

do postavení prodejců vody dostali) ve Francii, v Německu, tak o tom vypovídá nejvíc dokument – 

Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě. Zde je odkaz  https://youtu.be/6nR7phttgp8  

Na stránkách nadace najdete i důkazy o tom, co přináší regionům a jejich občanům stav, kdy se 

správa vodovodů a kanalizací vrátí nebo zachová ve vodárnách v rukou měst.  

Pardubice - https://pravdaovode.cz/cena-vody-levnejsi-pardubice/  

Náchod  - https://pravdaovode.cz/cena-vody-levnejsi-nachod/  

Kroměříž - https://pravdaovode.cz/cena-vody-levnejsi-kromeriz/  

Přerov  - https://pravdaovode.cz/cena-vody-levnejsi-prerov/ 

Chci vás upozornit, že podporovatelé koncernů používají opakovaně podobný scénář. Tak 3-4 roky 

před ukončení doby trvání provozní smlouvy s koncerny přijdou před vánocemi s návrhem, abyste se 
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bez výběrových řízení na nového provozovatele, zavázali k uzavření nových provozních/servisních 

smluv na 10 let. Doloží vám „analýzy“, ve kterých tvrdí, že to je nejlepší varianta ze všech, ale není.  

Jejich materiály obsahují obecná tvrzení, bez odkazů na zdroje a důkazy a spoustu grafů, které vlastně 

nikdo nerozumí a jsou často manipulativní a zavádějící. Např. tvrzení, že odkup akcií bude drahý. 

Případně porovnávají absurdní variantu výstavby nové fabriky na zelené louce, kterou samozřejmě 

stavět nemusíte, protože ta původní fabrika poté co skončí doba platnosti o smlouvy, bude mít bez 

předmětu podnikání hodnotu na úrovni zůstatkové hodnoty aktiv. 

Materiály předkládané zastupitelům prakticky nikdy neobsahují:  

1. Znalecké posudky oceňující hodnotu akcií vodárny, která nemá provozní kontrakt – u vás končí 

smlouva o provozování již v roce 2025!   

2. Pozitivní dopady odkupu akcií od koncernů na možnost stát se oprávněným žadatelem o 

miliardové dotace z EU, kdy 60-80 % z velkých projektů kryjí peníze z EU – region Vsetínska takto 

získal téměř 2 miliardy na investice. U vás odkup akcií od Veolie (SUEZ vlastní Veolie) do rukou 

města tuto možnost otevírá.         

3. Srovnání variant očekávaného vývoje ukazatelů rozvah a výsledovky v 10 letech, ve variantách, 

kdy dostanete dotace, protože žádné peníze od lidí nekončí v zahraničí a vy je můžete použít na 

spolufinancování investic a varianty, kdy dotace nedostanete a většina zisku poteče do ciziny.       

Dovolím si Vám doporučit tyto kroky: 

 Obraťte se na Ministerstvo životního prostředí a ověřte, zda OvaK bude oprávněný žadatel o 

dotace z EU, pokud ho bude vlastnit z 90% město a nebude, když stav zůstane jako dnes. 

 Trvejte na tom, že vám budou předloženy rozbory výše uvedených bodů. 

 Zeptejte se v Plzni, kolik peněz zaplatili Veolii za cca 100% vodárny Plzeň a kolik dotací  poté 

dostali. A podívejte se na Paříž – kde koncerny dostaly padáka - https://youtu.be/Y0hrkiKxfmU   

Při obraně vody se nám již podařilo mnohé prokázat. Poslední 3 roky nám dávají za pravdu nejen 

soudy, ale i Krajské státní zastupitelství v Brně v kauze Vak Prostějov nebo Vrchní statní zastupitelství 

v Praze v kauze tunelu Vak Kladno. 

Vím, že většina zastupitelů v ČR jsou slušní lidé, ale také vím, že nemají zkušenost s tím, jaké 

rafinované praktiky používají lidé kooperující s koncerny. Pro vás informuji o tom, co se v republice 

rozmáhá, a ukazuji cestu, po které informovaní politici nejen v ČR jdou.  

Nadační fond PRAVDA O VODĚ s rozumnými zastupiteli již pracuje na zdokumentování, jak se dostal 

do rukou překupníků a koncernů SmVak a protože se blíží konec smlouvy v Ostravě, připravuje 

informace i OvaKU. Věřím, že to vám i občanům Ostravy a sev. Moravy bude k užitku. Budu rád, 

pokud mi nebo nadaci  zašlete případné materiály, které se k OvaKu u vás objeví, abychom je mohli 

zveřejnit.  

Informovaní zastupitelé, dohled veřejnosti na dění kolem vody a trvání na úplnosti informací je to, co 

umožnilo rozhodovat se znalosti věci v řadě regionů. Pokud zjistíte, že naše informace jsou pro vás 

užitečné, budu rád, když podpoříte obranu vody darem. https://www.darujme.cz/projekt/1205238  

 

S pokorou k vodě 

vr Ing. Radek Novotný MBA 

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ  
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