
 

 
 

        
 
 
 

 
        

 
 

 
T I S K O V É   P R O H L A Š E N Í  

 
 

POVODÍ VLTAVY SE DŮRAZNĚ DISTANCUJE OD NEPRAVDIVÝCH 
VÝROKŮ PODNÍKATELE MICHAELA SMELÍKA 

 
 
Praha, 20. července 2017 – V posledních dnech se objevily v souvislosti se zveřejněnou 
zprávou o projektu výstavby vodních elektráren v Kyrgyzstánu v řadě českých médií 
výroky pronášené p. Michaelem Smelíkem, například v pořadu Dvacet minut 
Radiožurnálu dne 19. 7. 2017, nebo v rozhovoru pro DVTV s p. Martinem Veselovským, 
kde p. Smelík mimo jiné tvrdí, že má uzavřenu transparentní konzultační smlouvu se 
státním podnikem Povodí Vltavy a že s tímto podnikem proběhlo několikeré vyměňování 
draftu smlouvy na konzultační činnosti. Vzhledem k tomu, že tato tvrzení se nezakládají 
na pravdě a jsou silně zavádějící, státní podnik Povodí Vltavy se od nich důrazně 
distancuje.  
 
Povodí Vltavy v této věci i nadále prohlašuje, že s panem Smelíkem osobně ani s firmou Liglass 
trading CZ nikdy neuzavřelo žádný smluvní vztah ani jinou formu spolupráce, že neprobíhala 
žádná výměna draftů smlouvy, a že uvedená firma ani pan Michael Smelík nikdy žádnou 
činnost pro státní podnik Povodí Vltavy nevykonávali ani v současnosti nevykonávájí. Totéž 
platí i o referencích ve vztahu ke státnímu podniku Povodí Vltavy, které byly uvedeny na 
webových stránkách výše uvedené firmy.  
 
Důrazně se od výroků pana Michaela Smelíka distancujeme a vyzýváme ho touto formou, aby 
se ve svých výrocích nevyjadřoval nepravdivě o státním podniku Povodí Vltavy, protože tím 
poškozuje jeho dobré jméno, a to nejen na úseku hydroenergetiky.   
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Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v 
hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 503 km významných 
vodních toků, téměř 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 5 600 km neurčených drobných 
vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních 
nádrží, 20 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 295 pevnými jezy a 19 malými vodními 
elektrárnami.  
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