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Reference ke spolupráci s panem Ing. Radkem Novotn;fm na téma vodárenství
S panem Novotn;fm

jsem se setkala poprvé v roce 2010, ještě pŤedtím' než jsem se stala

zastupitelkou města Zlína. V té době jsem se sama zabyva\a tématem nev;fhodné smlouvy, uzavŤené
v roce 2004 mezi společností Vodovody a kanalizace Z|ín, a. s. (dále jen
,,VaK Zlín,,) vlastněnou
pŤevážně městem Zlínem a okolními obcemi a společností Moravská vodárenská, a. s. zkoncernu

Veolia (dále jen ,,Veolia,,). Zač,ínalajsem tím, Že jsem si našla rozsudky, které byly zveŤejněny na
stránkách společnosti Compas Capital Consult, S.Í.o. Nevěděla jsem, že zatěmito stránkami stojí pan
Ing. Radek Novotn;f. Jeho webové stránky pro mě tehdy byly jedin;im zdrojem informaci natéma
vodárenství ve zlínskémregionu. Zpoěátku mi celá problematika pŤipadala velmi složitá, ale právě díky
několika velmi cenn;/m setkáním s panem Novotnym, dalšímpodrobnym informacím z jeho weboq/ch
stránek, z jeho e-mail , podkladri a dalšíchsoudních rozhodnutí, které pŤibfvaly, jsem zjistila, že se

vlastně jedná o velmi jednoduchy princip, kterak se města a obce dobrovolně vzdaly vynosného prodeje

vody a svěŤily jej cizímu podnikatelskému subjektu. Vše pak bylo zaoba|eno do několika vzájemně
provázanych smluv, tak, aby Veolia docílila svého. Dopady tohoto špatného rozhodnutí pociťujeme
jako občanédenně a velmi draze na to doplácí také veŤejné rozpočty, neboť si musí peníze prijčovat' a
ty pak jinde chybí. Jediny' kdo m že b;yt spokojen;/, je Veolia.

Nebft informací, které jsem získala od pana Novotného, tak bych se ve Z|ínénedozvěděla
prakticky vribec nic. Některé informace jsem se snažila získatod největšíhoakcionáŤe VaKu Z|in, ato
statutárního města Zlín,I když jsem o informace žáda|a jako zastupitelka statutárního města Z|ín, byly
mi odmítnuty s odkazem, že se mám obrátit na pŤedstavenstvo VaKu Z|in. Pokud jsem poŽáda|atam,
tak jsem byla odkázána na valnou hromadu. Dospěla jsem tedy až k tomu, že jsem si koupila jednu
akcii, abych Se na valné hromadě mohla ptát. Ani to však nepomohlo, neboť se nedostávalo odpovědí
ani starost m, kteŤí do VaKu Z|ín vloŽili majetky obcí, natož mně. Jedin1ym zdrojem informací tak pro
mě byly opět inforÍnace od pana Ing. Novotného, ktery se jejich odmítnutím nedal odradit a poskytnutí
informací Ťešil pňes soud. Byl ochotn1y investovat čas a peníze do toho, co mělo byt samozŤejmostí pro
pŤedstavensfuo. Tím chci jenom názorně ukázat,jak cenné informace to jsou, kdyžje d vod je tajit.
Zástupce našeho hnutí byl dokonce odvolán z dozorčírady VaKu Z|ín poté, co zveŤejnil
ana|yzu, ve které upozornil na to, Že zpráva pŤedstavenstva pŤedloženáva|né hromadě vroce 2OO4 o
deklarovan;/ch qfhodách spolupráce s Veolií, není pravdivá a nic ze slibovaného neplatí. Díky smlouvě

Veolií jsme pŤišli o možnost čerpat dotace na obnovu infrastruktury, ačkoliv byl městu a obcím
slibován opak. Skokově rostla cena vody, i když byl slibován nár st jen o inflaci. Zisky Veolie jsou
v Ťádech stovek milion korun, zatímco VaK ZIín byt buď ve ntátě, nebo se ziskem jen v Ťádech
jednotek milion korun. PŤitom na něm |eži odpovědnost Za správu, obnovu a investice do
s

infrastruktury.

Na všechna tato rizika upozor oval Ing. Novotnj' zastupitele ještě pŤedtím, než smlouvu
schválili. Bohuželo pňiš|o na jeho slova, a to do písmene.

s

Veo|ií

Nemám o vodárenství zce|ajistě takoqi pŤehled jako má pan Novotn;/, ale díky němu jsem do
problematiky pronikla dosti hluboko nato, abych mohla sjistotou Ííci,ŽeVaK Z|ínŽáďného prodejce
vlastní vody nepotŤebuje a nikdy ani nepotŤeboval.
pana Novotného poznala poprvé, jsem se s ním setkala mnohokrát a
mnohem ěastěji jsme byli v kontaktu telefonicky či e-mailem. To když jsem potŤebovala pomoci radou
a vysvětlením souvislostí, které mi unikaly. Vždy mi velmi ochotně a podrobně odpověděl a potŤebné
vysvětlil. Navíc mi vždy zárove sdělil nebo zas|a| zdroj informaci, znichŽ čerpá' takŽejsem si mohla
informace sama ověŤit. Vzlrledem k tomu, že jsem profesí právník, tak jsem to také dělala a utváŤela si

od doby' kdy jsem

vlastní názor, Ani jednou Se mi nestalo, že bych dostala špatnou nebo neověňenou informaci.
K panu Ing. Novotnému jsem tak získala drivěru a na jeho informace se mrižu spolehnout. Navíc
má obrovs$i pŤehled o tématu vodárenství od počátku ,,privatizací,, vodárenství a zárove i srovnání,
včetně zkušeností ze zahraniěí. Zptacovává ana\yzy, provozuje píehledné webové stránky, které
pomáhají k pochopení tématu širokéveŤejnosti. Kdo chce, mriže si pustit krátké video ke konkrétnímu
dotazu, či delšís obsahem celého semináŤe. PŤípadně se podívat na ana|yzy, posudky, srovnání,
rozsudky, stanoviska, vyro čnízprávy, kalkulace vodného a stočného,apod. To vše je pak panem
Novotnym dáváno do souvislostí a srozumiteln;ich pŤehledti, což mi ušetŤilo mnoho času a nejspíš bych
to ani sama nezv|ádla.
protože
I když v roce 2014 odchánimz politiky, tématu vodárenství se hodlám věnovat i nadále,

to má smysl. Ráda budu panu Novotnému pomáhat vjeho snaženío změnu systému, navrácení
vodárenství zpět pod města a obce, jakož í zabránění uzaviráni dalšíchnevyhodnych smluv
s vodárensk;/mi

koncerny.

že pan Ing. Radek Novotnj' je jedinfm člověkem v České
republice, kterf se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má
Zátvérem mohu shrnouto

nezdolnou vytrvalost, protože jím vedené soudní sporyo které vyhráváo trvají již více jak 10 let a
za ta dobu musel pŤekonat hodně pŤelcížek,za eož má mrij obdiv. Informace jím poskytované
jsou spolehliv é a zaračené,nebot' jsou vždy za|oženéna faktech, které dává otevňeně k dispozici.
Ochotně informace vysvětluje a skládá tak dokonalou mozaiku informací, které nebj't jeho'
zristaly by nám utajeny a nadnárodní koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje
vodyo které pak chybí do obnovy infrastruktury a zatěžujínás všechny.

Tyto informace jsou driležitépro každého. Zejména však jsou cenné a nezbytné pro politiky
komunální, v parlamentu i ve vládě, neboť právě oni mají právo rozhodovat o dalšímsměrování
vodárenství v této zemi. Pro ně by mělo b;it proniknutí do tématu vodárenství povinností. Pokud by
totiž měli infor1nace od pana Ing. Novotného, nemohl by nikdo rozumny Znovu schválit nevyhodné
provozní modely, pŤi nichŽ se zbaví prodeje vody.

Navíc mohu s jistotou Íici, Že pan Ing. Novotqi se tématu vodárenství nevěnuje jen kv li

ekonomickym, právním a odborn;fm parametrum. DobŤe totiŽvi, Že vody si musíme vážit, protože voda
znamenáŽivot.A to je něco, co dává hlubší smysl, a pro co stojí zato pokračovat a informace pŤedávat
pak mriŽe dělat správná
dá1^, aby si toho bylo vědomo co nejvíce lidí. Jen informovan;f člověk
rozhodnutí.
S hlubokou ctou

Mgr. Eva Štauderová
zastupitelka rněsta Z|ína

