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Otázka č.5: Co má společného pád Tróje s 
předáním monopolu vody koncernům? 

Trojský kůň je v řecké mytologii předposlední akt deset let trvající trojské 
války. 

Trojský princ Paris unesl krásnou Helenu, manželku spartského krále Meneláa. 
Řekové pod velením krále Agamemnona shromáždili obrovské vojsko. Po devět 
let obléhali Tróju, ta avšak odolávala. V desátém roce již válečníci hovořili se o 
návratu do vlasti.  

Tehdy navrhl Odysseus postavit velkého dřevěného koně, v němž se ukryjí 
vybraní bojovníci. Řecká vojska spálila tábor a odplula. Po rozednění Trójané 
viděli kouřící zbytky tábora, prázdné moře a velikého koně. Radovali se, že 
dlouhá válka skončila a jejich město zůstalo zachováno. Koně triumfálně vtáhli 
do města, kdy sami pobořili městské hradby, aby jimi kůň prošel. 

Jakmile muži znaveni oslavou usnuli, řečtí bojovníci opustili břicho koně. 
Otevřeli brány města a pobili stráže. Dali ohňové znamení vojsku, které se 
vrátilo k Tróji. Nastala jatka. Z mužů se nezachránil nikdo. Ženy byly vzaty do 
otroctví. Trója lehla popelem.   

 

Zkáza vodáren také přichází zevnitř  

Koncerny v řadě případů převzaly monopol vody podobným způsobem. Kdyby 

začaly bušit do bran vodáren přímo, s tím, že jdou převzít ziskový byznys z vody, 

města a obce by vodárny a vodou bránily. Z mohutných hradeb (90% akcií 

vlastnily obce a města) zpevněnými legislativou (stanovy neumožňovaly prodej 

akcií nikomu jinému než obcím a byla zde zlatá akcie - stát) mohly snadno 

odrážet útoky „Danaů“ – jedno, zda z Francie, Anglie, Španělska či odkudkoliv.        

Nestalo se tak díky Hadům na radnicích.  Ti buď sami otevřeli brány Tróje, když 

začali prodávat akcie vodárny bez ohledu na to, že se města domluvila, že akcie 

prodávat nebudou – příkladem jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, 

a.s., podrobně popsán na str.76 nebo Hadi na radnicích, tzn. vtáhli Trojské 

koně do vedení vodáren, jako ve Zlíně.  
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Stačí projít jména členů představenstva anebo dozorčí rady okresních vodáren 

v letech 2002-2004 v obchodním rejstříku www.justice.cz a zjistíte, že řada lidí 

v orgánech okresní vodárny je stejná jako lidé, kteří působili ve vedení nebo 

orgánech různých firem koncernů.  

Hadi na radnicích vtáhli Trojské koně za hradby vodáren tím, že uzavřeli balík 

podivných smluv, které prodávaly/neprodávaly akcie či hlasovací práva k akciím 

vodáren. Tím vodárny skrytě ovládl koncern nebo jeho naháněči.  

Zbytek znáte z příběhu Tróje. Trojští koně ve spolupráci s Hady na radnici 

otevřeli koncernům dveře zevnitř vodáren. Stejně jako v Tróji, byly pobity 

stráže. Členové orgánů vodáren, kteří vodárny před koncerny bránili byli 

okamžitě z vedení vodárny vyhozeni a bylo jen otázkou času, kdy se brány 

vodárny otevřely koncernu.  

 

Připravili návrhy smluv, informovali nepravdivě a lživě akcionáře o tom, co 

smlouvy, které předkládají, přinesou7. Zmanipulovali je tím k udělení souhlasu 

a k provedení dispozice s majetkem města a vodárny. Uzavřeli smlouvy mezi 

vodárnou a koncernem. Tím došlo k vyvedení zisku z vody z vodárny na 

koncern. Ihned poté vedení vodárny opustili a vrátili se do svých pozic u 

koncernu.  

Nechali vodárnám a městům a obcí Danajský dar – provozní model. 

 

„Ať je to cokoliv, bojím se Danaů, i když přinášejí dary.“ 

Věštec Lákoón 

                                            
7 Rozbor Zprávy představenstva Vaku Zlín předložené městům před pádem Troje, zpračovaný předsedou dozorčí rady Vaku Zlín 
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Co tedy dělal, resp. nedělal stát? 

Odvětví vodárenství mělo a stále má na starosti Ministerstvo zemědělství 

(Mze). Do konce roku 2001 existovala snaha některých pracovníků Mze 

zachovat vliv státu a obcí na vodárny a odvětví.  

Poté, co města na severní Moravě rozházela akcie Severomoravských 

vodovodů a kanalizací, a.s., za zlomek skutečné hodnoty, navrhlo Mze 

zachování trvalého vlivu obcí na dění a řízení vodáren legislativní cestou, přes 

úpravu stanov okresních vodáren. Měl v nich být dán i vliv státu, tzv. ZLATÁ 

AKCIE a to ve věcech týkajících se zásadního chodu vodárny. Vše souviselo 

s penězi, s financováním infrastruktury a s dotacemi od státu.    

V dubnu 2001 rozeslalo okresním vodárnám požadavek na úpravu stanov, na 

omezení převoditelnosti akcií vodárny mezi obcemi a vznik Zlaté akcie, která 

dávala státu právo veta v rozhodujících otázkách kolem vodáren.  
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http://www.facebook.cz/vodalidem


 

58 

2015 © www.pravdaovode.cz  www.facebook.cz/vodalidem 

          

      Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu.                  Ing. Radek Novotný   
       aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení. 

 

 

Většina měst s úpravou stanov souhlasila   

Na první pohled vše vypadalo tak, že stát i města dění ve vodárnách kontrolují. 

Všichni, kromě naháněčů koncernů a Hadů na radnici, usnuli na vavřínech a 

proto záhy řadu vodáren a prodej vody ovládly otevřeně nebo skrytě zahraniční 

firmy.  
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Stát prohrává sám se sebou 

Bylo jen otázkou času, kdy naháněči koncernů přijdou s postupem, kterým   

obce o vodárny a vliv na vodu přijdou. Ale ani jejich jednání a jednání Hadů na 

radnici nemohlo vést k úspěchu, kdyby Ministerstvo zemědělství, resp. Fond 

národního majetku, úsilí koncernových naháněčů nepodpořili.   

Ministerstvo zemědělství (Mze) 

V řadě materiálů stát, (resp. Mze, které zastupuje stát v tomto odvětví) uvádí, 

že hlavní prioritou je zajistit soběstačnost financování obnovy a rozvoje 

tohoto odvětví. Jediný vlastní zdroj financí pro financování obnovy a rozvoje 

v odvětví, jsou peníze za vodné a stočné vybrané od spotřebitelů, tzn. lidí, firem 

a zemědělců. Což Mze samozřejmě ví a tudíž ví, že předat tento zdroj 

koncernům nezajistí další zdroje do odvětví a tudíž splnění hlavní priority, 

kterou presentuje veřejnosti jako svůj cíl. 

 

Díky stanovám mohl stát jakékoliv pokusy o vyvedení zisků z okresních vodáren 

zastavit ještě předtím, než k nim vůbec došlo. 

Nestalo se naopak, stát toto podpořil! 
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Vše, co proběhlo v letech do roku 2005 ve vodárnách, proběhlo se souhlasem 

nebo bez rázné obrany vodáren ze strany státu, resp. Ministerstva zemědělství.  

Poptávka existovala. Kšeft s vodou byl a je neobyčejně lákavý. Navíc z Mze 

odešli někteří lidé a vše začalo jít podle jiného scénáře, než stát změnou stanov 

plánoval. Přišel postup, který omezení ve stanovách vodáren protiprávně 

obcházel. Kde není žalobce není soudce. Kde se čeká na politické zadání, tam 

se nic neřeší.  

Rozděl a panuj podruhé  

Koncerny potřebovaly, aby PRO předání monopolu vody do rukou koncernu, 

hlasovaly města a obce a nově také zástupce Ministerstva zemědělství. To se 

dělo, za velmi podivných okolností.  

   

Pro předání monopolu vody do rukou koncernu hlasuje i stát - 

Olomouc  

Ve vodárně Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (VHS Olomouc) byly 

stanovy upraveny, dle požadavku státu v roce 2001.  Dne 10.12.2001 probíhala 

valná hromada vodárny. Představenstvo okresní vodárny VHS Olomouc, 

předložilo obcím návrh schválit provozní model s Veolií.  Akcionáři měli schválit 

smlouvu o nájmu části podniku, mezi vodárnou a fr. Veolií – předání monopolu 

vody koncernu.  

Byl jsem na této valné hromadě přítomný. Stát zde dostal knokaut od 

„vodárenské mafie“. Zástupce státu z MZe přestal jednat v zájmu státu a lidí.  

Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy musel z legislativy proběhnout 

odděleně, dle druhů akcií. PRO předání monopolu s vodou do rukou koncernu 

se musela vyjádřit většina ze všech druhů akcií  
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 Akcie na jméno. Skoupilo předem město Olomouc, za 190 Kč/akcii16 a na 

valné hromadě hlasovalo PRO smlouvy s Veolií. Někteří zástupci města 

Olomouc byli „veoliameni“ již léta a působí v orgánech firem spojených s 

koncernem. 

 

 Akcie na doručitele. Skoupila předem Veolia, resp. firma CTSE, která se 

v roce 2015 přejmenovala na VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.. Skoupila 

53.008 akcií VHS Olomouc tj. více než 75% akcií na doručitele. Na valné 

hromadě s nimi disponoval „jiný“ subjekt, který hlasoval PRO smlouvy 

mezi VHS Olomouc a Veolií. Poté se akcie vrátily Veolii. 

   

 Zlatou akcii kontroloval stát. Zástupce státu se ZDRŽEL hlasování a tím 

znemožnil uzavření smluv mezi VHS Olomouc a Veolií.   

 

Zástupce státu tím zachránil VSH v rukou měst a obcí a znemožnil 

předání monopolní pozice prodejce vody fr. koncernu. 

 

Co následovalo? Druhé hlasování! 

  

Předsedající valné hromady vyhlásil přestávku. Člověk z představenstva VHS 

Olomouc, říkejme mu „Vyjednávač“, vystartoval po zástupci Mze. Vyvedl ho na 

chodbu a velmi důrazně na něj slovně útočil, co si to dovoluje, že to má vše na 

MZE vyjednané. Poté „Vyjednávač“ někomu zavolal a pak předal zástupci státu 

telefon. … Za cca 20 minut od prvního hlasování nechal předsedající valné 

hromady znovu, v rozporu s legislativou, hlasovat o již odhlasovaném bodu 

valné hromady.  

 

                                            
16 15.11.2001 Zpráva k nákupu akčií předložená zastupitelům města Olomouč – členem představenstva a 
radním panem Pročházkou (KDU-ČSL). Skutečná hodnota akčie přitom byla v tu dobu minimálně o 1000-
1500 Kč/akčii vyšší a někteří lidé ve vedení města Olomouč toto věděli.    

http://www.pravdaovode.cz/
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Stát zkolaboval.  

 

Zástupce státu při druhém hlasování o již odhlasovaném bodu, 
hlasoval PRO předání monopolu vody koncernu v rozporu se svým 

pověřením. Byl k tomu zmanipulován nebo překročil své 
kompetence. A předal tím oficiálně monopolní pozici prodejce vody 

fr. Veolii. 
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Neoficiální instalace Veolie k monopolu vody na Olomoucku ovšem 

proběhla již dávno předtím. Hlasování o uzavření smluv s Veolií v roce 2001 

bylo jen pokusem „legalizovat“ již nastavený stav.   

VHS Olomouc vznikla v roce 1994, ale již 26.11.1997 bylo na sídle VHS 

Olomouc, Tovární 41, Olomouc, zapsáno sídlo konkurenční společnosti 

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., z fr. koncernu Veolia.  

Vedení VHS Olomouc dosazené především městy Olomouc a Uničov, již 

v březnu 2000 předalo monopol vody Veolii. Bez vědomí a souhlasu ostatních 

akcionářů.   

Vypadá to, že tady někdo udělal dobrý obchod s vodou, ale města to nejsou.  

Za 14 let vyinkasovala Veolia v ziscích 

přibližně 650 miliónů korun na Olomoucku 

(slovy 650 miliónů korun)  
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Kdo vlastně hájí zájmy státu a jeho 
občanů v ČR? 

 „Na základě čeho hlasovali zástupci státu PRO uzavření smluv mezi vodárnami 

a koncerny? Jaké má Mze rozbory a důkazy, že smlouvy s koncerny jsou pro 

stát, města, vodárny a občany výhodný nebo výhodnější než zachovat vodu a 

peněžní toky z ní v rukou měst a obcí?“   

Zeptal jsem se  Mze. Odpověď byla šokující.  

 

V letech 2001-2005 Mze, jako zástupce státu hlasovalo PRO uzavření smluv a 

tím privatizaci zisku původně okresních vodáren. Stát přitom neměl v rukou 

jakoukoliv analýzu, dokládající výhodnost toho, pro co hlasuje, pro stát, města a 

občany.  

Díky tomu okresním vodárnám a městům zůstala infrastruktura (tudíž 

povinnost ji financovat), ale prodej vody, peněžní toky z vody, právo inkasovat 

za "vodu" zisk z vodného a stočného, přešly na zahraniční koncern. 

Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise stanovisko, že nebude 

dotovat vodárny, kde byly uzavřeny smlouvy nevýhodné pro veřejný sektor.20  

 

                                            
20 Vyjádření Mžp pro Reportéry ČT v roce 2011 
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„Evropská komise už od roku 2004 upozorňovala na to, že provozní 

smlouvy jsou nastaveny ve velký neprospěch vlastníků těch 

vodohospodářských sítí, což byly obce, protože vlastně ve velkém 

nepoměru šly ty prostředky provozovatelům, což byly soukromé firmy.“  

Michaela JANDEKOVÁ, mluvčí Ministerstva životního prostředí 

 

Již od roku 2004 stát, resp. Ministerstva zemědělství a životního prostředí 

věděli, že EU nebude nevýhodně „privatizované“ vodárny dotovat. 

Ministerstvo zemědělství přesto dál hlasovalo PRO, stát nevýhodné 

„privatizace“ zisků okresních vodáren:  

 Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.                                   30.04.2004 

 Vodárny Kladno- Mělník, a.s.                                        15.12.2004 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.              22.06.2005 

 

 

https://youtu.be/p3lFbZ5Yb0I 
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3.Kapitola:  Co se děje v „privatizovaných“ 
vodárnách? 

 

„Klaus“ zhasl, rozum také a všichni na to doplácíme  
V některých regionech byly za babku prodány vodárny (SmVaK) nebo jejich 

velké části (Ostrava, Brno, SčVaK) a jinde byl zaveden tzv. provozní model: 

Hradec Králové, Chrudim, Zlín, Kladno, Mělník, Praha.  

 

Co to znamená? 

 

Oddělení zisku od nákladů. 

V regionech, kde monopol vody ovládly koncerny, sedí 

v orgánech vodáren nebo firem koncernů politici 

„naklonění“ koncernům. Dělají dojem, že na byznys 

koncernu samosprávy dohlíží. Jde často jen a jen o ten 

dojem.  

 

Uvědomte si, že většina politiků:  

 

 Vodárenství rozumí podobně jaké vy. Tudíž nerozumí a co 4 roky se střídají  

 Nemají žádné vlastní vodárenské odborníky, kteří jim dají nezávislé a 

objektivní stanovisko 

 Vesměs sedí v dozorčích radách soukromých vodáren a tam nemají žádné 

rozhodovací kompetence 

 Nejsou schopni skutečně právně vynutitelnou cestou nic zásadního ovlivnit 

 Jejich činnost probíhá přísně pod dohledem koncernu  
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Působení v orgánech vodárny v řadě míst ČR znamená pro některé politiky, 

slušnou trafiku či odměnu za předání monopolu vody koncernu. Zaplatíme ji 

v ceně vodného a stočného. 

Díky volbám přicházejí do vodáren noví politici. Někdy nejsou nakloněni 
myšlence, že českou vodu prodává koncern, chtějí informace, žádají 
doložit to, co koncern předkládá anebo dělá. Mají odvahu a snahu stav 
napravit. Pak jsou okamžitě z pozic ve vodárně vyhozeni a nahrazeni 
„politiky“, kteří problém nedělají a náležitě kooperují.    

 

V České republice při ovládnutí vody se děje totéž, co při 
ovládnutí půdy v Americe.   

Děje se to, protože lidé nemají o vodě a dění kolem vodáren informace a 
nevěnují tomu, co „politici“ dělají pozornost.   

V roce 2010 se zeptal soudce posuzující proces vedoucí, k vytunelování 
okresní vodárny Zlín, zda někdo chce k věci něco dodat. Řekl jsem, že pro 
posouzení protiprávního dění v okresní vodárně považuji za zásadní říci 
svůj názor na to, co se vlastně stalo:  

 

„Pane soudce,  

to co probíhá je v podstatě totéž, co proběhlo, když Kolumbus přistál u 
břehů Ameriky. Kapitán vystoupil u břehu Ameriky. Indiáni uviděli boha -  
bílého muže, který rozdával dárky -  korálky, zrcátka a ohnivou vodu. Poté 
náčelník, pod vlivem ohnivé vody a zkouřený z dýmky míru, dostal ve 
vhodnou chvíli možnost vrátit bílému muži jeho dary tím, že podepíše 
„smlouvičku“, kterou celé území předá do rukou „bílého muže“, který se 
pak již o vše ostatní postará. Náčelník neuměl číst a nevěděl, co znamená, 
když otiskne na smlouvičku prst. Netušil, že připravil svůj kmen o půdu, 
kterou vlastnil jeho lid stovky let.  

Tyto praktiky jsou dnes realizovány u nás. Opět přichází bílý muž jako bůh 
s know-how ze Západu. Místo korálků nabízí zastupitelům inflační růst 
ceny vody, že zajistí dotace z EU, že bude investovat namísto obcí.  
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To vše, když se podepíše „smlouvička“, když celý prodej vodu bude předán 
do rukou „bílého muže“, který se již o vše ostatní postará.  

Výsledek je stejný, ale rozdíl mezi námi a Indiány existuje. U nás náčelníci 
na radnicích číst a počítat umí. Takže to, že připravují města o postavení 
prodejců vody a o zisk z vody, není neznalost ani pouhá hloupost. Jde o 
záměr. Náčelníci na radnicích velmi dobře ví, co podepisují a lidem i 
zastupitelům očividně lžou. 

Dle mého názoru jde o nemravný tunel za bílého dne, všem před očima a 
proto se tomu bráním formou žaloby, protože jedině justice může 
protiprávní tunelování vodáren zastavit.“    

 

Soudce prohlásil proces, kterým proběhlo schválení „smlouvičky“ za 
pokoutný, nemravný a protiprávní21.  

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.2.2010 9/50 Cm 53/2004 - 754    
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Inventura zahraničních priorit ve vodě na 
severní Moravě a v SmVaKu 

Na příkladu SmVaku vidíte, o co přišel celý Moravskoslezský region tím, že obce 

„prodaly“ akcie vodárny koncernům. O roku 2002 do roku 2015 odteklo ze 

společnosti SmVaK do zahraniční téměř:  

10 miliard korun 

Především z vodného a stočného zaplaceného lidmi z okresů Opava, Nový Jičín, 

Frýdek- Místek, Havířov a Karviná a z peněz měst a obcí, které v SmVaKu, 

vytvořily kapitálové fondy a rezervy.                     

Ať žije státní regulace zisku, vodného a stočného a regulace 

monopolního trhu ve vodárenském odvětví! 

Peníze odtekly do Anglie, Francie, daňových rájů, Španělska a nově i Japonska.  

Lidem přitom média a „politici“ papouškují obecné fráze. Musíme zdražit, aby 

bylo na investice, na vše, co zdražilo, navíc nemáme dotace a … 

 

Kolik peněz odteklo do zahraničí z SmVaKu, po příčhodu 

„strategičkého investora“ AQULIE? 

 

https://youtu.be/HU16WSg8D90 
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Čísla jsou to šílená a pravděpodobně nikdo z vás by se svým majetkem takto 

nevýhodně nenaložil. Peníze jsou důležitý úhel pohledu, ale neméně důležitý je 

stav infrastruktury, kterou voda a následně peníze tečou.  

 

Města a obce přišly zcela o vliv, možnost rozhodovat, prosadit své priority i 

zájem obyvatel, přišly o monopol a o kontrolu nad vodou! 

 

V roce 2000 stál kubík vody na Severní Moravě 25,30 korun.  

V roce 2015 stojí již 76,22 korun a již brzo se budeme divit. 

 

Moravskoslezský kraj má přitom proti jiným regionům příznivou geografickou 

polohu a vodu nemusí přečerpávat v takové míře jako v jiných regionech. 

Náklady na dodávku vody jsou proto oproti jiným regionům nižší, protože se 

využívá gravitace.  

Cena vody by tak mohla být mnohem nižší nebo stejná, pokud by SmVaK 

vlastnily města a obce mohly by tyto zdroje být investovány do vodárenské 

infrastruktury na severní Moravě. 

Realitou je, že vítězí výplata dividend a zisk, zisk, zisk….  O tom, že to, co 

je přiměřený zisk pro koncern, nemusí být přiměřený zisk pro spotřebitele, asi 

nikdo nepochybujete. 

 

„……Výše dividend je přiměřená. Jestliže toto srovnáte s jinými firmami, 

které jsou v soukromých rukou …. “  

Ekonomický náměstek SmVaku, Albín Dobeš 

 

V soukromých rukou. To je přesné.  Vodárny, které nejsou v soukromých 

rukou, ale v rukou měst a obcí totiž většinou žádné dividendy nevyplácí. 

Protože jejich cílem je obnovená infrastruktura nikoliv nadité peněženky 

vlastníků koncernu. 
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„Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, 
věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. 
V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot.“ 

- Karel Kryl 

 

Karel Kryl 

 

 

 

Proč se toto všechno stalo? 

 

Protože zastupitelé neměli informace nebo neměli informace pravdivé a lidé 

nevěnovali tomu, co s vodou dělají, pozornost.  

 

Tady platí:  Když víte a ptáte se, pak politici jednají jinak.  
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Manipulace 

Proces, který byl spuštěn, byl perfektně připraven. To nelze říct o 
zastupitelích, kteří neměli téměř žádné informace, žádné zkušenosti s 
akciemi, vodárnami a se vztahy mezi infrastrukturou a inkasem vodného a 
stočného a zisku. A ti, co povědomí měli, pro města často nepracovali.  

 

Nebezpečí manipulací spočívá v tom, že fungují. 
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Posledních 20 let jsou 2 desetiletí manipulací, které se týkají prakticky všeho:  

 Ceny vody a slibů jejího inflačního růstu. 

 Investic, jejich financování. 

 Hodnoty akcií vodáren a hodnot vodáren nebo jejich částí. 

 Zachování nebo rozšíření „pozic“ politiků po privatizaci vodáren.  

 Dotací, jejich získání a jejich spolufinancování.  

 Propagace důvodů, proč je voda drahá.  

 Vysvětlení, proč schází peníze na investice.  

 Proč nejsou k dispozici slibované dotace z EU. 

 Slibů úplat za hlasování PRO zavedení smluv s koncerny  

Všechny níže použité manipulační techniky byly použity na zastupitele, občany i 

instituce při „privatizaci“ zisku nebo při prodejích akcií okresních vodáren:  

 

 Trojský kůň, zkáza přichází zevnitř  

 Vytvoření umělého problému, pak navržení jeho řešení  

 Postupná strategie   

 Návnada na něco neodolatelného - aspirační sdělení  

 Zaštiťování se autoritou  

 Nátlak většiny  

 Udržování zastupitelů a veřejnosti v nezájmu a neznalosti  

 Strategie podrobení se  

 Strach a povzbuzení emocionálních reakcí místo racionálních 

Trojského koně jsem popsal v kapitole 1. Níže popisuji podrobněji jen ještě 

jednu manipulaci a další jsou ukázány v příloze č.1.  
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Domestikace strachem 

Domestikace strachem nahrazuje svobodné a racionální rozhodování 

zastupitelů, rozhodováním předem určeným manipulátory. 

 

Manipulátoři využívají strach jako prostředek ovlivnění rozhodnutí  

zastupitelů. Jde o cílevědomé přetváření povědomí o situaci a tím ovlivnění 

uvažování lidí tak, jak manipulátoři, chtějí a potřebují.  

Nejprve je mezi zastupitele vypuštěn velký objem informací vyvolávající strach. 

Důvodové zprávy o stavu vodárny38. Každá kapitola navazuje a posiluje pocit 

strachu z nedostatku, z nemožnosti něco zvládnout, z neexistence jiného řešení 

než toho, které vesměs Hadi na radnici „naštěstí objevili“ a předkládají.  

Dál je strach šířen jen tak mimovolně. Po kapkách. O to účinněji. Tady slovo, 

tady věta. Tady poznámka při rozhovoru o něčem jiném, nebo občasník INFO 

KAP(AV)KA, který má v každém čísle velmi uhlazenou formu a v ní jsou opět 

zabalená semínka strachu. Tu manipulátoři s Hady na radnici rozesílají za peníze 

občanů obcím.  Strach postupně vyřadí racionální uvažování většiny zastupitelů.  

Strach má zásadní vliv na počet lidí, které musí naháněči koncernů 

zkorumpovat nebo jinak motivovat. Snižuje jejich počet. Ví, že nemohou 

nabídkou všem místa v orgánech vodárny nebo všechny „zaměstnat“ atd..  

Navíc udělení souhlasu s dispozicí s majetkem obcí, díky které se koncern 

dostane k ovládnutí monopolu vody a ziskům z vody, chtějí dosáhnout co 

nejlevněji.  

Domestikace strachem je levnější a méně riziková než korupce. 

Při poměrném hlasování na zastupitelstvech potřebují prostou většinu hlasů. 

V reálu to znamená, že ve statutárním městě musí „přesvědčit“ 21 zastupitelů 

ze 41 členů. V podstatě jen členy koalice, která má v danou dobu na radnici 

většinu.       

                                            
38 4.4.2002 Důvodová zpráva předložená zastupitelům Statutárního města Zlín k návrhu prodeje vody 
předsedou představenstva Vaku Zlín    
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Jak funguje strach?  

Člověk, který má strach, rozhoduje jinak, než člověk, který je v pohodě. Přijde-li 

do rozhodování strach, tak fakta přestávají být důležitá. Je to manipulační 

technika jak se vyhnout racionální analýze a kritické úvaze. Strachy, ať již 

navozované, vnímané nebo skutečné, byl bezpochyby nejsilnější použitou 

manipulací při privatizaci vodáren v ČR vůbec. Používá se i dnes tam, kde Hadi 

na radnicích zametají skutečné důvody negativních důsledků vyvedení 

ziskového podnikání s vodou na koncerny lidmi a zastupiteli. 

 

Příklad severní Moravy      

 „Byli jsme masírování lidmi, kteří byli velice dobře cvičeni na tyto situace, že to 

máme prodat teď, protože to za několik týdnů či měsíců bude mít hodnotu 

papírů. To nebyla pravda. To nikdy nebyla a nikdy nebude pravda.“   

Jan Lipner, Horní Suchá prodej akcií SmVaKu  

 

Příklad Zlína  

„Je velké nebezpečí, že velkou část akcií získá soukromý investor.  Tím bude 

podíl města Zlína velmi výrazně znehodnocen… Z výše uvedených důvodů je 

navrženo, aby město Zlín hlasovací práva ke svým akciím prodalo.“    

Místostarosta Zlína a člen představenstva Vaku Zlín, Milan Soldán v důvodové zprávě 

zastupitelům města Zlín 4.4.2002  

 

Jak si myslíte, že prodej akcií a prodej hlasovacích práv dopadl?  

To víte, že byl schválen. 
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Jde to ve Francii, v Německu půjde to i 
v České republice 

Převzetí vody v Paříži 

Zde máte důkaz o tom, že neprodlužovat smlouvy s koncerny je možné a má to 

pozitivní dopady na vodárny, vodu, rozpočet města i stav infrastruktury.   

 

„Voda je veřejný majetek, základ existence a právě proto by se o ni měla starat 

veřejná správa. Když vrátíme správu vody v Paříži do městských rukou, ušetříme 

každý rok minimálně 30 miliónů EU. Většina z této částky připadala soukromým 

provozovatelům jako zisk. Veškerý zisk se teď vrátí do vodního hospodářství.  

Zajistíme stabilní cenu vody a přitom peníze na investice. Veřejná 

vodohospodářská správa navíc umožní dlouhodobé plánovaní…“    

Anne Le Strat, místostarostka Paříže 

Veolia v Paříži skončila 

  

https://youtu.be/Y0hrkiKxfmU 
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Řešení, již v České republice existuje a 
jsou to smíšené okresní vodárny 

Mám důkaz, že již dnes existuje přímo v České republice pro lidi, měst a obce a 

pro stát lepší řešení než být vazalem koncernů.  

„Smíšené“ znamená, že okresní vodárny infrastrukturu vlastní a také ji samy 

provozují. To znamená, samy vodu dodávají, odvádí a čistí. Prostě vodu 

prodávají napřímo, bez prostředníků nebo různých překupníků.  

Není to nic nelogického. Právě naopak.  

 

Společnosti Škoda auto, a.s. nebo Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
také investovaly miliardy do výstavby své „infrastruktury“. Budov, strojního 
zařízení na výrobu aut, zázemí, logistiky a auta na nich samy vyrábí a prodávají.       

 

Jsem přesvědčen, že žádný Němec, ani Korejec by nepostavil v ČR 

investici za 3-5 miliard korun a poté by ji pronajal konkurenčnímu 

koncernu k podnikání za to, že mu během 50 let ve splátkách 3 

miliardy vrátí! 
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Srovnání 

Vodovody a kanalizace Přerov  x  Vodovody a kanalizace Zlín 

voda v rukou smíšené vodárny v rukou měst a obcí   x   voda v rukou fr. koncernu Veolia 

 

Čerpání dotací z EU 

 

Peníze vybrané od lidí tečou do zahraničí 

 

Tyto vodárny jsou od sebe vzdálené 30 km. Lidé na Přerovsku platí o 
cca 20 % nižší cenu vody, infrastruktura je obnovená díky prioritě 

investování, kvalita sítí, do které se přednostně investuje je 
nesrovnatelná se Zlínem a žádných 700 mil. Kč vybraných od lidí 

neskončilo v zahraničí. 
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