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1. Úvod1 

Obyvatelé Evropy jsou znovu stra eni vidinou privatizace vody. Od 80. let 20. století 
a do po átku 21. století propagují privatizaci vody nadnárodní spole nosti, pravicoví 
politici a mezinárodní instituce, v etn Evropské komise. Tyto aktivity byly úsp n 
potla eny populárními kampan mi, které zastavily, a dokonce zvrátily privatizaci 
vody v ka dé zemi Evropy a v mnoha dal ích zemích po celém sv t .    

Ale tato hrozba se nyní vrací.   

Hlavní iniciativa pochází od privatiza ních slu eb v rámci podmínek finan ní podpory 
EU, Evropské centrální banky (ECB) a Mezinárodního m nového fondu (IMF), tedy 
tzv. "trojky . Podmínky pro ecko zahrnují privatizaci mnoha t les ve ejných slu eb, 
v etn vodohospodá ských slu eb v Aténách a Thessaloniki. Trojka také o ekává, 
e Portugalsko prodá velkou ást ve ejného sektoru a je také zva ována privatizace 

Aguas de Portugal. Evropská komise a ECB po ádaly Itálii o naplánování privatizace 
a liberalizace vody i poté, co se ob ané v národním referendu hromadn vyjád ili 
proti.  

Obecn vytvá ejí nové úst ední ekonomické p edpisy EU vy í tlak na liberalizaci a 
privatizaci v ech ve ejných slu eb stanovením je t p ísn j ích limit ve ejných 
financí.  

V sousedních zemích, které nejsou sou ástí EU, je privatizace vody podporována 
Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Mezinárodní finan ní korporací 
(IFC) 

 

divize Sv tové banky na podporu soukromého sektoru 

 

a to i p es 
neúsp chy, ke kterým tato politika vedla.   

EPSU proto vydává v n kolika jazycích tuto p íru ku obsahující d vody k zamítnutí 
privatizace vody. P íru ku p ipravila v decká jednotka PSIRU v University of 
Greenwich na základ empirických d kaz spolu s odkazy. P íru ka je ur ena na 
podporu kampaní proti privatizaci vody a také jako p ipomenutí, pro je ve ejný 
sektor lep í alternativou poskytování vodohospodá ských slu eb.   

V roce 2010 prohlásila OSN vodu a hygienu za lidské právo. To povinuje vlády 
zajistit jejich ob an m p ístupnou, dostupnou, bezpe nou a istou vodu a hygienu. 
Svazy evropských ve ejných slu eb spustí Evropskou ob anskou iniciativu 
k propagaci implementace tohoto lidského práva a odporování liberalizaci 
vodohospodá ských slu eb na úrovni EU.  

Jan Willem Goudriaan 
Zástupce generální tajemnice EPSU     
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2. Ve ejné vlastnictví je normální2 

Privatizace vodohospodá ských systém je neobvyklá. Od 19. století provozují tém 
v echny zem vodohospodá ské slu by ve ve ejném sektoru, proto e soukromé 
spole nosti nebyly ochotné investovat dostatek zdroj do ve ejné slu by a jako 
monopolní slu ba si ú tovaly p íli vysoké poplatky. Privatizace vody je tedy dodnes 
velmi neobvyklá. Ve více ne 90 % z 400 velkom st ve sv t (m st s populací 
p esahující 1 milion) jsou vodohospodá ské slu by vlastn ny a provozovány 
ve ejným sektorem. V malých m stech a na venkov je tento pom r je t ni í.   

Jediné zem v Evrop , ve kterých je v t ina vodohospodá ských slu eb 
privatizována, jsou Velká Británie, Francie, pan lsko a eská republika. V ostatních 
evropských zemích je vodohospodá ství provozováno ve ejným sektorem, a to bu 
ve v ech, nebo na v t in míst. V N mecku jsou vodohospodá ské slu by 
provozovány ve ejným sektorem tém v ude, s výjimkou Berlína (a v Berlín 
dochází k velkým problém m se soukromou vodohospodá skou slu bou, viz ní e). 
Nizozemsko schválilo v roce 2004 zákon, podle kterého je nezákonné, aby 
provozoval vodohospodá ské slu by kdokoliv jiný, ne organizace ve ejného sektoru.  
V italském referendu v roce 2011 ob ané v referendu zamítli zákon usnad ující 
privatizaci vody (viz ní e).  

Mimo Evropu je míra privatizace velmi nízká. V USA je asi 85 % vodohospodá ských 
slu eb vlastn no a provozováno ve ejným sektorem, v Japonsku je to 100 %. V 
rozvojových zemích se Sv tová banka a MMF spolu s nadnárodními spole nostmi 
pokusili donutit n které zem k privatizaci jejich vodohospodá ských slu eb, ale jen 
n kolik málo m st z stává privatizováno. V minulosti do lo k privatizaci vody v 
n kterých koloniích i v zemích s finan ními potí emi, kde majitelé dluhopis p evzali 
kontrolu nad vládními financemi, nap íklad v Turecku a Maroku koncem 19. století, 
ale tyto d ív j í p ípady privatizace obvykle skon ily spolu s osvobozením t chto 
zemí.  

3. irokospektrální ukon ení privatizace vody3 

V posledních letech se v Evrop i ve sv t trend odklání od privatizace, proto e 
soukromé spole nosti neslavily velké úsp chy, nedostate n investovaly a ú tovaly 
si p íli vysoké poplatky.   

Ve Francii, zemi nejv t ích nadnárodních vodohospodá ských spole ností, nyní 
mnoho m st odmítlo privatizaci. V roce 2010 se m sto Pa í rozhodlo 
zve ejnoprávnit své vodohospodá ské slu by, které po 25 let provozovaly dv 
nejv t í francouzské spole nosti Suez a Veolia. Cena vody v Pa í i nyní klesla. 
M sta Grenoble a Cherbourg také zve ejnoprávnila své vodohospodá ské slu by. 
Ostatní m sta, v etn Bordeaux, nyní diskutují o této variant .   

Ma arské m sto Pecs v roce 2010 také znovu zve ejnoprávnilo své 
vodohospodá ské slu by a ukon ilo smlouvu s dce inou spole ností Suez, 
vodohospodá ské slu by zve ejnoprávnilo také m sto Kaposvar. V p edchozích 
deseti letech byla privatizace vody ukon ena v n meckém m st Potsdam, v mnoha 
zemích USA, v etn Atlanty, Milwaukee, Gary a Lareda, v kanadském Hamiltonu, 
turecké Antalyi a v m stech mnoha dal ích zemí, v etn Ukrajiny, Kazachstánu, 
Gruzie, Uzbekistánu, Kanady, Brazílie, Argentiny, Uruguaye, Jihoafrické republiky, 
Tanzánie a Malajsie.  
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4. Efektivita a výsledky4 

Propagáto i privatizace tvrdí, e soukromé spole nosti jsou efektivn j í ne ve ejný 
sektor a mnoho lidí tomu v í. Ale empirické d kazy ukazují, e tomu tak není. Bylo 
provedeno mnoho studií srovnávajících efektivitu ve ejného sektoru a soukromých 
vodohospodá ských spole ností v mnoha zemích, a akademici do li po rozsáhlém 
vyhodnocení v roce 2008 k záv ru, e v t ina studií nena la výrazné rozdíly v 
nákladech i efektivit mezi ve ejným a soukromým provozem". Podrobná studie ve 
Velké Británii 

 
zemi s nejvy í privatizací vodohospodá ských slu eb 

 
ukázala, e 

11 let po privatizaci jsou soukromé vodohospodá ské slu by mén efektivní, ne jak 
efektivní byl ve ejný sektor, a to bez ohledu na lep í dostupné technologie.  

Sv tová banka a MMF to také v dí. Zpráva MMF o p edpisech v roce 2004 uvádí v 
ásti o relativní efektivit soukromého sektoru, e empirické d kazy jsou smí ené . 

Globální vyhodnocení empirických d kaz o vodohospodá ských a energetických 
slu bách provedené v roce 2005 Sv tovou bankou zjistilo, e: není statisticky 
výrazný rozdíl v efektivit mezi ve ejnými a soukromými poskytovateli .   

Soukromé spole nosti si nevedou lépe v technických ani ekonomických oblastech. 
Nejni í míry únik vody v Evrop jsou v Nizozemsku a N mecku, kde jsou tém 
v echny systémy provozovány ve ejnými spole nostmi. Veolia, jedna ze dvou 
nejv t ích vodohospodá ských nadnárodních spole ností zám rn umo nilo odtok 
neo et ené kanaliza ní vody do bruselské eky, ím cht lo donutit m sto zaplatit 
více za provoz isti ky vod. V Chile musela spole nost Suez zaplatit 5 milion USD 
jako kompenzaci lidem za zápach z isti ky kanaliza ních vod.   

S privatizací jsou spojeny také dal í výdaje, jako jsou náklady na zm k ování, 
monitoring a e ení nedostatk a problém souvisejících s privatizací.  

5. Investice5 

Soukromé spole nosti nikdy neinvestovaly mnoho prost edk do ve ejných 
vodohospodá ských systém . Ve v ech zemích v Evrop a Severní Americe zaplatil 
ve ejný sektor za sít . Dokonce ve Francii, kde se soukromé spole nosti udr ely od 
19. století, nemusely tyto spole nosti investovat do roz i ování t chto systém , 
investice musely init m sta sama.    

Dodnes, a to i v Evrop , tém v echny zem spoléhají na financování investic do 
vodohospodá ských slu eb ze strany ve ejného sektoru. V roce 2009 ve Francii 
uvedla uznávaná zpráva, e:  financování vodohospodá ských slu eb je stále 
p evá n ve ejné, a soukromé financování se podílí pouze z 12 % . Nap íklad v 
Ma arsku, a to i v m stech s privatizovanými vodohospodá skými slu bami, platí 
investice úst ední vláda. Fondy solidarity EU byly také d le itým zdrojem financí pro 
investice do vodohospodá ských slu eb v mnoha zemích st ední a ji ní Evropy. Ale 
privatizace ohro uje tento zdroj, proto e pravidla EU nedovolují vyu ívat fondy 
solidarity k náhradám pro soukromé spole nosti.  
Pokud soukromé spole nosti investují, o ekávají záruku vysokého zisku. V Anglii 
soukromá spole nost Thames Water chce vybudovat novou, drahou úst ední 
kanalizaci pro Londýn, ale chce dosáhnout zisku 100 milionu GBP ro n po pokrytí 
výdaj spole nosti.   

Ve ejný sektor je také zodpov dný za tém v echny investice do vody v rozvojových 
zemích. Dokonce v Africe a Indii je mezi 65 % a 90 % investic u in no ve ejným 
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sektorem a zbytek je financován vládní podporou: soukromý sektor neinvestuje 
tém nic.   

6. Ceny6 

Soukromé spole nosti si ú tují vy í ceny, ne spole nosti z ve ejného sektoru. 
Francouzská studie z roku 2é04 srovnávala ceny ú tované soukromými a ve ejnými 
vodohospodá skými provozovateli. Po zohledn ní dal ích rozdíl , jako je hustota 
obyvatel, do la studie k záv ru, e cena soukrom provozovaných 
vodohospodá ských slu eb je o 16 % vy í, ne slu eb ve ejnoprávního sektoru. Ve 
Velké Británii ceny vody stouply o 40 % více ne jiné ceny za 17 let po privatizaci, 
p esto e nedo lo k zm n provozních náklad . Ve keré zvý ení cen bylo v d sledku 
vy ích zisk .  

Po celém sv t vedou m sta neustálý boj se soukromými vodohospodá skými 
spole nostmi kv li p íli vysokým cenám. V estonském Tallinnu m stská rada, 
národní vláda, ombudsman a protimonopolní ú ad odsoudili p íli vysoké ceny 
ú tované soukromou spole ností, která v roce 2000 odkoupila kontrolu nad 
vodohospodá skými slu bami. Australské m sto Adelaide práv po aduje náhradu 
14 milion USD za p íli vysoké poplatky soukromou vodohospodá skou spole ností 
v posledích deseti letech. V Chile dostala soukromá spole nost vlastn ná 
kanadským penzijním fondem pokutu 2 miliony USD za p íli vysoké ceny.   

Nedávno provedená studie Sv tové banky uvádí, e k úsp ch m pat í zvý ení 
pracovní produktivity díky sní ení nezam stnanosti, ale nedokázala najít d kazy 
ni ích cen nebo vy ích investic, a proto: soukromý provozovatel má v echny 
výhody v podob zisk , ale neposkytuje ádné úspory náklad spot ebitel m .7 

7. Konkurence a kartely8 

Privatizace vody nep iná í ádné z o ekávaných konkuren ních výhod. V dy se 
jedná o monopolní slu bu, tak e spole nosti proti sob nesout í o zákazníky. Ve 
skute nosti se spole nosti obvykle p edev ím vyhýbají vzájemné konkurenci o 
smlouvy.   

ádný ze soukromých vodohospodá ských provozovatel ve Velké Británii nemusel 
nikdy elit konkuren ním sout ím o jejich hodnotné licence.  V p evá né v t in 
p ípad ve Francii a pan lsku a v mnoha p ípadech v Itálii a st ední Evrop prvotní 
privatizace také nikdy neprobíhala pomocí konkuren ní sout e.    

Ve Francii a Itálii ú ady pro hospodá skou sout odsoudily soukromé spole nosti za 
nekonkuren ní chování. Ve Francii bylo spole nostem Suez a Veolia na ízeno 
p eru it sérii spole ných podnik , které vytvá ely za ú elem sdílení smluv, ne aby 
si vzájemn konkurovaly.   

V roce 2012 EU oznámila spu t ní formálního vy et ování 3 hlavních francouzských 
vodohospodá ských spole ností 

 

Suez, Veolia a SAUR 

 

kv li podez ení z tajných 
dohod. EU ji ud lila spole nosti Suez pokutu ve vý i 8 milion EUR za poru ení 
pe eti vytvo ené vy et ovateli.  

8. Ve ejná opozice9 

Po celém sv t panuje rozsáhlý odpor ve ejnosti v i privatizaci vody. V posledních 
20 letech populární kampan zastavily nebo zvrátily privatizaci v mnoha m stech 
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Evropy. Kdykoliv se v této v ci konalo referendum, byla privatizace opakovn a 
hromadn odmítnuta.  

V ervnu 2011 ital tí ob ané v referendu hromadn hlasovali proti navrhovanému 
zákonu, který cht l liberalizovat a privatizovat vodu.   

V roce 2003 vedla úsp ná kampa Evropský parlament k zamítnutí návrh Komise 
k povinné liberalizaci vodohospodá ských slu eb v Evrop .   

Podle výsledk pr zkumu ve ejného mín ní stanice BBC ve Velké Británii dokonce 
po 17 letech privatizovaných vodohospodá ských slu eb jasná v t ina obyvatel 
up ednost uje návrat k ve ejnému vlastnictví v Anglii. Ve Skotsku a Severním Irsku 
z stávají tyto slu by ve ejné práv kv li roz í ené opozici ve ejnosti.  

9. Korupce a podvody10 

Privatizace vody je výrazn spojena s korupcí a podvody. Spole nosti mají d vod 
platit úplatky k zaji t ní tak ziskových dlouhodobých smluv.   

Soudy ve Francii, Itálii a USA odsoudily vedoucí p edstavitele a ve ejné ú edníky z 
p ijímání úplatk od dce iných spole ností Suez a Veolia. Ob skupiny byly 
vy et ovány v ad trestních a ob anských soudních p ípad s rozsudky zahrnujícími 
úplatky ve ejných initel , nezákonné politické p ísp vky, provize, dohody na 
cenách, provozování kartel a podvodné ú etnictví .  Podle zprávy francouzského 
národního auditorského ú adu Cour des Comptes z roku 1997 privatiza ní systém, 
na kterém spole nosti Suez a Veolia vybudovaly národní dominanci, systematicky 
selhal: Nedostatek dohledu a kontroly delegovaných ve ejných slu eb, posílený 
nedostate nou transparentností tohoto druhu ízení, vedl k zneu ití této situace .     

Ve Velké Británii byla spole nost Severn Trent Water odsouzena za velký podvod, 
proto e uvedla fale né informace regula nímu ú adu, díky emu spole nost mohla 
navý it ú tování poplatk spot ebitel m o celkem 42 milion GBP za jeden rok. Dal í 
vodohospodá ské spole nosti se p iznaly k podobným aktivitám.  

10. Neodpov dnost11 

Soukromé vodohospodá ské spole nosti up ednost ují tajné obchodování, aby 
mohly p esv d it politiky k uzav ení t drých smluv bez v domí ve ejnosti. Z toho 
d vodu v t ina soukromých vodohospodá ských smluv pat í k tajným dokument m, 
aby nebylo mo né p i knout odpov dnost.   

V roce 1999 m sto Berlín privatizovalo své vodohospodá ské slu by, aby pomohlo 
splatit své dluhy, a to i p es silnou opozici ve ejnosti. M sto prodalo 49,9 % 
spole nosti konsorciu francouzské nadnárodní spole nosti (Veolia) a n mecké 
nadnárodní spole nosti (RWE), které po adovaly písemnou záruku velkého zisku. 
M stská rada s tím souhlasila, ale tato smlouva byla p ed obyvateli Berlína utajena. 
Do roku 2011 ceny narostly o t etinu nad inflaci a lidé zapojení do kampan vyvolali 
referendum, ve kterém v t ina po adovala zve ejn ní této smlouvy. V lednu 2012 
n mecký ú ad pro hospodá skou sout uvedl, e smlouva poru uje n mecký zákon 
o sout ním právu a e spole nost musí sní it ceny o 19 %. Evropská komise také 
zva uje, zda nejde o poru ení zákona EU o nelegální státní podpo e soukromých 
spole ností.  
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Lidé si myslí, e regula ní ú ady pomáhají chránit ve ejnost, ale regula ní ú ady také 
tajn vyjednávajíc se spole nostmi, tak e je lze snadno zkorumpovat. OFWAT, 
regula ní ú ad Velké Británie, opakovan selhal p i zamezení vy ích zisk 
soukromých spole ností na základ nízkých výdaj , selhal p i rozpoznání podvod 
t chto spole ností a poskytl spole nostem právo na výpov dní lh tu k ukon ení 
jejich licencí v délce 25 let 

 
co jim v praxi zaji uje nekone ný monopol.  

11. Iluzorní fiskální zisky12 

Oficiálním d vodem k privatizaci vody a dal ích ve ejných slu eb je údajn získání 
pen z, pomocí kterých vlády splatí své dluhy. Ale ve skute nosti dostanou vlády 
zaplaceno mnohem mén , ne jaká je skute ná hodnota privatizovaných 
spole ností, a to zejména pokud kupec ví, e je vláda nucena sektor prodat za 
jakoukoliv cenu. Pokud spole nosti zaplatí vysokou ástku, je to obvykle na základ 
povolení ú tovat vy í ceny.  

Ve Francii bylo b né, e soukromé spole nosti platily za vodohospodá skou koncesi 
miliony eur. Spole nosti poté p idaly náklady za tuto "vstupní platbu" k ú t m za 
vodu, tak e tento zisk pro m sto zaplatili kompletn spot ebitelé. V d sledku toho 
francouzský parlament zavedl v roce 1993 nový zákon "loi Sapin", který zakazuje 
soukromým spole nostem kupovat vodohospodá skou koncesi od m st.   

Ve Velké Británii vláda paní Thatcherové prodala vodohospodá ské spole nosti za 
5,2 miliard GBP. Ale vláda za to odepsala dluhy spole nosti, které dosahovaly vý e 5 
miliard GBP a poskytla jí také hotovostní náhradu ve vý i 1,5 miliard GBP, tak e 
vlastn p i la o peníze. V následujících letech vláda ztratila mnohem více, proto e 
p i la o dividendy ze zisk , a také spole nostem poskytla úlevy na dani.  

Privatizace jsou patný zp sob získávání pen z. Po v ech privatizacích vlády 
Thatcherové ve Velké Británii po dobu 17 let dosáhl vládní dluh stejné vý e, jako na 
za átku. Ale investice ve ejného sektoru klesly a soukromý sektor to nekompenzoval 
tak e celá ekonomika m la k dispozici mén skute ných aktiv. Nejv t í privatizace 
tedy nejen e nesní ila vládní dluh, ale ani nevedla k soukromým investicím.  

12. Záv r: ve ejný sektor a právo na vodu 13 

Tato p íru ka shrnuje trpkou zku enost s ni ivými dopady privatizace na ceny, 
investice, výkon, odpov dnost a tajné dohody.  

Jasnou alternativou je ve ejná vodohospodá ská slu ba, kterou up ednostnila v t ina 
zemí ve v t in hlavních m st za posledních 150 let. Zaji ování vody ve ejným 
sektorem umo uje p ím j í odpov dnost v i ve ejnosti a vybraným m st m, není 
kompromitována komer ními tajemstvími a taktikami na zvý ení zisk , je minimáln 
stejn výkonné, a to za ni í transak ní ceny, ni í riziko korupce a více investic do 
systému a ú tování ni ích cen. Privatizace není výhodná pro nikoho krom 
soukromých spole ností.  

28. ervence 2010 uznala ve své rezoluci 64/292 Valného shromá d ní OSN lidské 
právo na vodu a hygienu a uznala, e pitná voda a hygiena jsou klí ové faktory k 
spln ní v ech lidských práv. Tuto iniciativu podpo ili 122 stát , nikdo jí neodporoval a 
41 se zdr elo hlasování 

 

v etn 17 evropských zemí. OSN nyní propaguje lidské 
právo na vodu tím, e ádá po vládách vyhrazení maximálních mo ných zdroj na 
zaji t ní p ístupu pro v echny.  
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Svazy ve ejných slu eb a jejich partne i vedou kampan na získání jednoho milionu 
podpis na podporu implementace lidského práva na vodu a hygienu. Cílem této 
Evropské ob anské iniciativy jsou t i úkoly: zajistit práva OSN a zaru it p ístup pro 
v echny obyvatele EU, donutit Evropskou komisi p ijmout p ístup zalo ený na 
právech a ukon it liberalizaci vodohospodá ských slu eb a zajistit 
univerzální/globální p ístup k vod a hygien sou ástí rozvojové politiky EU a zvý it 
úsilí a investice EU k dosa ení t chto cíl .     
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