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Až po naší uzávěrce přišla tisková zpráva města, že advokátní kancelář Ban-
ský – Helmová (AKBH) vypověděla smlouvu o zastupování města v nepří-
jemném a letitém sporu o vodu se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(SVAKem).

Po volbách na podzim roku 2018 byl pověřen vodohospodářskou téma-
tikou města bývalý náměstek Petr Laštovička (ODS). Ten v rozhovoru pro 
Jihlavské listy v červenci 2019 řekl, že se seznámil s vedením sporu, a uvedl: 

„Musím jednoznačně říct, a budu si za tím stát, i kdyby mě žalovali všichni 
právníci, že jsou to loupežníci a nepoctivci a plantážníci. Volil bych jiná slova, 
kdyby mi to dovolovalo svědomí. S těmi loupežníky, to bych obhájil u každého 
soudu, protože takhle nám vybydlovat majetek a do takhle rozsáhlého majetku 
investovat za deset let dva miliony korun do jeho oprav, tak to je úplně směšné.“

V červnu 2019 však nastal obrat o 360 stupňů. Petr Laštovička to vysvětlu-
je jiným stylem komunikace se SVAKem, protože prý chce, aby spolu obce a 
města v tomto kraji vycházely v dobrém.

Potom po více než jedenáctiletém zastupování města advokátní kancelá-
ří Radka Ondruše (AKRO) vybralo vedení města AKBH. Ta se seznamuje 
se spisem o vedení sporu v rozsahu desetitisíců stran, za rekonstrukci spisu 
město platí AKBH asi jeden a půl milionu korun. Další milion a půl vyplácí 
město za vypracování strategie a dokumenty Memoranda se SVAKem o vzá-
jemném neútočení do konce letošního roku.

V únoru letošního roku však Petr Laštovička rezignuje na funkci náměstka 
primátorky, zastupitele města a pozastavuje také členství v ODS. Důvodem 
rezignace je podle vyjádření města nesplacený dvoumilionový osobní dluh, 
ale ukazuje se v mediích také napojení na AKBH, kdy město zastupující ad-
vokátní kancelář  pracuje také pro Laštovičku.

Advokátní kancelář Banský – Helmová se pak stává terčem kritiky zastupitelů 
na své letošní březnové schůzi, když mají schválit dodatek k Vodárenskému me-
morandu - více k tématu přinášíme na str. 10 tohoto vydání JN. 

Pikantní na sporu je, že s kritikou AKBH vystupuje nejrazantněji koaliční 
zastupitel Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava). Téměř dvou a půl hodinová 
ostrá diskuze končí demonstrativním odchodem deseti opozičních zastupi-
telů za ANO 2011 z jednání.

Výsledkem celé kauzy je další změna advokátní kanceláře. Primátorka Kou-
bová ji vysvětluje jako logické vyústění celé situace, kdy vedení města mělo v 
posledních týdnech s AKBH na řadu věcí rozdílný pohled. 

Z výše uvedeného vyplývá rozhodnutí o změně advokátní kanceláře jako 
správná věc. Město jako klient nemůže mít rozdílné představy o způsobu za-
stupování s advokátní kanceláří.

Z pohledu občanů Jihlavy se může zdát působení AKBH jako vyhozené 
peníze, ale nezapomínejme – AKBH stála za změnou kurzu ve vedení sporu 
města se SVAKem v podobě Vodárenského memoranda. 

Ten rozděluje nyní zastupitele města na dva takřka početně stejné tábory s 
diametrálně odlišným hodnocením správnosti nové vodohospodářské stra-
tegie. 

Bude jistě zajímavé sledovat, na jakou stranu se přikloní nová advokátní 
kancelář. Protože se nehraje o drobné, ale o stamiliony a možná miliardu.

 Lubomír Maštera

Komentář

Z dopisů redakci

Další změna advokátní 
kanceláře je správná věc

Epidemie bezesporu zasáhne do 
ekonomiky Jihlavy. Možnými dopa-
dy se zaobírá zastupitelský klub za 
ANO 2011, který k situaci vydal ná-
sledující zprávu:

Vzhledem k současné nelehké si-
tuaci s koronavirem a vyhlášenému 
nouzovému stavu v ČR je více než 
jasné, že růst HDP bude daleko niž-
ší, než se původně očekávalo. 

Ministerstvo financí ČR predikova-
lo v lednu 2020 růst HDP pro letoš-
ní rok ve výši 2 %. Nyní někteří eko-
nomové mluví dokonce o tom, že se 
česká ekonomika dostane do recese. 
Záleží na tom, jak se bude nákaza 
vyvíjet a jak dlouho budou omezení 
trvat. Příjmy do obecních rozpočtů 
ze sdílených daní tak budou o mno-
ho nižší, než se plánovalo. Přitom 
daňové příjmy představují nejdůle-
žitější zdroj financování obcí. 

Pro rok 2020 byly Zastupitelstvem 
města Jihlavy schváleny v rámci roz-
počtu příjmy ve výši 1 155 865 tis. 
Kč a výdaje ve výši 1 264 683 tis. Kč. 

Saldo je tak více než 108 000 tis. Kč. 
Co se týká daňových příjmů, ty 

jsou schváleny ve výši 936 148 tis. 
Kč a ve srovnání s rokem 2019 jde o 
nárůst více než 9 %. 

Bohužel, tento nárůst příjmů se 
v roce 2020 nemůže v žádném pří-
padě naplnit. Výhodu budou mít ti, 
kteří budou dopředu připraveni. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí za-
čít intenzivně pracovat na hledání 
úspor a zbytných výdajů v rozpočtu 
statutárního města Jihlavy. 

Zastupitelský klub hnutí ANO 
spolu s celou opozicí nebyl pro 
schválení schodkového rozpočtu 
pro rok 2020. Ale to je v tuto chvíli 
vedlejší. 

  Richard Šedivý,
 člen Zastupitelstva města Jihlavy
 člen Finančního 
 výboru ZM Jihlava 

(Plné znění tiskové zprávy ANO 
2011 uvádíme na webu Jihlavských 
listů v rubrice Váš politik u zastupi-
tele Richarda Šedivého.)

Opoziční ANO hledá úspory


