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Úvod
… svět je nebezpečné místo k životu;
ne kvůli špatným lidem,
ale kvůli těm,
kteří proti nim nic nepodniknou.

Albert Einstein

„Českou vodu si prodávejme sami ,
bez zahraničních prostředníků nebo různých překupníků
a lidé, města, stát i voda na tom vydělají .
Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou vodu,
kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.“
Radek Novotný
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O čem je tato kniha?
Je o něčem tak samozřejmém a přitom tak nenahraditelném jako je pitná voda.
Voda je život, voda je součástí všeho, voda je
nenahraditelná, voda, voda ….
Otočíme kohoutkem a začne téct pitná voda.
Nepřemýšlíme, netušíme, jak to funguje, že teče.
Vždyť je to samozřejmé. A právě to je nebezpečné.
Když začneme cokoliv brát jako samozřejmost, pak
jsme na nejlepší cestě o to přijít.
Zahleděni do sebe, v prostředí plném informačního
smogu, ztrácíme schopnost rozeznat, co je a co není podstatné. To je stav,
který lze zneužít a zneužíván je.
Tato kniha je o tom, co je podstatné
Ukazuje, proč musíme vodě vrátit pozornost. Začal totiž proces, kterým
o pitnou vodu přicházíme, resp. přicházíme o možnost všechno, co s ní souvisí
svobodně ovlivnit.
Voda na nás o pozornost dost hlasitě volá. Vody je málo nebo moc. Přichází
povodně, sucha, roste počet havárií potrubí, přichází zdravotní problémy lidí ve
velkých městech. Pitná voda přestává být pitná.
Navíc přesně tyto důvody dávají dnes do pohybu desítky miliónů lidí ze zemí
bývalé Persie, z Egypta či ze Sýrie. Voda, ekonomika, zemědělství, jídlo a
chudoba, hlad a války – vše je propojeno. Potřeba vody bude určovat pohyb
celého lidstva a dnes již tvoří základ tohoto pohybu. Evropa nechápe, proto si
neví rady. Bohatá Evropa nemusí být v budoucnu bohatá a voda nemusí být
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samozřejmostí. Navíc je-li již dnes v rukou koncernů, pak prostor pro rychlé a
účinné jednání státu je minimální.

Tato kniha vrací vodě naši pozornost. Jak

Interakce voda, příroda a motivace lidí
Pokud je jednání lidí motivováno a chápáno jako služba, „pak v případě využití
vody a jejího vrácení do přírody, stojí vztah – vody a člověka – na respektu.“
Zdroje, které člověk při nakládání s vodou vytvoří, slouží prioritně k zajištění
návratu čisté vody do přírody, aby interakce mezi vodou, přírodou a lidmi
mohla dále pokračovat. Celé lidské nakládání s vodou a její využití pak stojí na:
Respektu a chápání propojení lidí, vody, života a přírody.
Pokud je jednání lidí motivováno a chápáno, jako kšeft, “pak využití vody stojí
výhradně na cíli dosáhnout co nejvyšší zisk pro několik málo „samo-vyvolených“.
Finanční zdroje, které se nakládáním s vodou vytvoří, se v co nejvyšší míře
zasílají na účty „samo-vyvoleným“, nejlépe do daňových rájů. V tom případě
státu a městům scházejí peníze na obnovu vodárenských sítí. Peníze se sice
vyberou, ale zpět do koloběhu vody se nevracejí. Je proto nutno vybrat od lidí
další peníze. Zdražením vody a z daní, tzn. z veřejných rozpočtů měst a obcí.
Celé lidské nakládání s vodou v tom případě stojí na:
Kšeftu, manipulacích, korupci, ztrátě svobody, strachu o práci a prioritě peněz
v daňových rájích.

1

Tomuto tématu se věnuji v další knize: Voda, válka nebo blahobyt?
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„Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost.“
Mahátma Gándhí

O čem to bude konkrétně?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

O tom, proč je voda drahá a přitom vodárnám schází peníze.
O tom, proč pitná voda přestává být pitnou.
O tom, jak si zahraniční koncerny udělaly z pitné vody kšeft.
O tom, jak souvisí investice do vodárenských sítí a nezávadnost vody.
O tom, jak priorita prodejce vody ovlivňuje, zda pitná voda bude pitná.
O důvodech špatného stavu vodárenských sítí.
O tom, proč voda zdražuje a kde končí peníze, které za vodu platíme.
O tom, jak je nastaven systém prodeje vody a pro koho je/není výhodný.
O tom, proč se musí voda vrátit výhradně do rukou měst, obcí a státu.
O tom, co s „politiky“, kteří pracují pro koncerny a ne pro města a lidi?
O tom, že dokud nevíte, tak se nic nezmění, vše bude pokračovat, vy budete
platit drahou vodu, ačkoliv nemusíte.
O tom, že když máte informace, tak s vámi nemohu manipulovat.
O tom, že když víte, tak se můžete ptát a když se ptáte, přijde náprava.
O tom, že vodárny nemohou mít dost peněz na investice, když z každé naší
zaplacené stokoruny odejde 20-40 Kč do daňových rájů.
O tom, co dělat, abychom pili nezávadnou vodu a platili to, co musíme.
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Co dělám a proč to dělám?
Vodě a oboru vodárenství se věnuji 15 let. Vysvětluji, proč přichází doba, kdy
pitná voda přestává být pitnou. Jsem odborník na jednání a priority
zahraničních koncernů2, srovnání vodáren v rukou měst a v rukou koncernů a
pomáhám bránit okresní vodárny v rukou měst a obcí.
Učím lidi pochopit, že českou vodu si umíme prodávat sami a žádné
Trautenberky, ani zahraniční prostředníky nebo různé překupníky, k tomu
nepotřebujeme. Pomáhám zachovat vliv obcí na to, kde peníze vybrané od
lidí za vodu skončí. Pomohl jsem zachovat vodu v rukou obcí v řadě okresů,
např. v okresech Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov, Břeclav …
Pracuji hodně, ale nepracuji pořád. Vím, že žiji. Žádný autopilot. Mám 3 syny,
kterých si vážím. Mám vedle sebe úžasnou ženu. Věnuji se aikidu, józe a psům.
Mám rád dobré knihy a lidi, kteří chtějí, aby po nich zůstalo něco hodnotného,
a něco pro to dělají. To vše mne naučilo nevzdávat se, být vytrvalý, pokorný, ale
stát si za svým.
O tom, že se budu věnovat vodě, rozhodl okamžik, kdy jsem pochopil, že nás
o(h)lupují lidé pracující pro zahraniční firmy. Ano, za tím, že se VODA stala
mou vášní a mým posláním, stojí prioritně to, že jsem se prostě naštval a řekl:
A DOST, TOTO NENÍ SPRÁVNÉ!
Zjistil jsem, že to, co se v médiích a na radnicích vydává za strategické investory,
často žádní „strategičtí investoři“ nejsou. Naopak.

Přichází k nám firmy, ale neinvestují. Přichází na nás a na vodě
vydělat. Peníze, které od nás za vodu vyberou, zpět do obnovy trubek
nevracejí a ve starých trubkách nemůže téct pitná voda.

Fr. Veolia voda, fr. ONDEO, ang. Anglian water, rak. Energie AG, šp. Aqualia, slo. PENTA, fr. SAUR, fr. SUEZ,
ang. International water…
2
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Daří se jim, protože lidé nemají informace a vodě nevěnují pozornost. Připravil
jsem proto projekt PRAVDA O VODĚ, v rámci kterého publikuji články na blogu
na idnes.cz, v odborném časopise CzechIndustry3, na stránkách měst a obcí, na
www.pravdaovode.cz, www.obcanskymonitoring.cz www.outsidermedia.cz,
www.vodarenstvi.com, apod. Školím zastupitele na SEMINÁŘÍCH.
Zpracoval jsem a zpřístupnil informace k vodě. Můžete tak získat řadu

informací:







O co jde?
Cena vody v okresech ČR
Vodárny a informace o nich
Ukázková kauza
Požadavek nápravy a legislativní změny
On-line semináře o vodě pro lidi a zastupitele

Popsal jsem proces a model vedoucí k vyvedení zisku z vody na zahraniční
koncern dvou vodáren. Tento model byl s malými úpravami realizován po celé
ČR:
PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ a PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Zpracovávám analýzy o vodárnách, o „privatizacích“ vodáren a srovnání
vodáren. Např. pro Transparency International jsem zpracoval studii: „Kam
odtékají zisky“
Napsal jsem e-book, „Trautenberk se vrátil aneb 9 odpovědí na otázky, proč
platíme za vodu stále více, ačkoli nemusíme“. Kniha je ke stažení zdarma ZDE.
Mohu říct, že díky tomu, co o dění kolem vody 15 let vím a říkám, jsem zažil
opravdu hodně někdy velmi podobného situacím z amerického akčního filmu.
Pokud vás toto zajímá, přečtěte si můj příběh.

3

Rozhovor zde zveřejněný nejen o vodě v ČR najdete na http://pravdaovode.cz/czech-industry
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Cíl mého snažení

1. Dostat informace k lidem a s nimi společně zajistit, aby pitná voda
zůstala pitná.
2. Zastavit proces předávání
pozice prodejců české vody
zahraničním firmám. Tzn.
privatizaci zisků z vody a
zestátnění nákladů na sítě.
3. Ukončit nebo neobnovovat
pozice zahraničních firem
nebo různých překupníků,
kteří stojí mezi lidmi a vodou.
4. Spustit proces vrácení vody
výhradně do rukou měst a
obcí nebo státu.

Co se stane, až si přečtete tuto knihu?
Věřím, že se naštvete ... Ještě důležitější je, že pochopíte, co se s vodou a
kolem ní děje, jak a kým jsme díky naší nepozornosti, neinformovanosti, a
lenosti o(h)lupování.

Pochopíte, jak souvisí (ne)závadnost pitné vody se stavem
infrastruktury. Stav infrastruktury s investicemi. Investice s tím, kolik
za vodu platíme. To, kolik za vodu platíme s tím, komu platíme a jaké
má priority a kolik investuje do infrastruktury. Pochopíte, proč v řadě
míst České republik hrozí, že pitná vody přestane být pitná.
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Ukážu vám ovšem také to, že informace, selský rozum a jednání ve prospěch
měst a obcí umožňují lidem v České republice zajistit to, aby jejich peníze tekly
do obnovy trubek v regionu a ne do zahraničí.
Jen obnovené trubky jsou jistotou nezávadné pitné vody. Voda v rukou měst a
obcí zajišťuje možnost čerpání dotací a dobudování infrastruktury v regionech.
Pak pitná voda zůstává pitnou. Budete vědět, co se dá dělat pro nápravu a že se
pro nápravu dá vždy něco udělat!
Pochopíte, proč je voda pro každého důležitá. V domě, ve městě, v obci,
v regionu i v celém státě… Pochopíte, jaké priority ovlivňují cenu vody a to zda
je nebo není pitná. Jaké priority ve vodě nyní převládají a jaké převládnou,
pokud se nezačneme se bránit.
Nebudete chtít jako ovce ve stádě posílat své peníze někam do zahraničí. A
přidáte se… Ke komu a k čemu? Čtěte dál. 
To vám garantuji. Pokud ne, tak mi napište a já vám peníze za e-book vrátím.
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Pro koho je tato kniha?

a) Pro ty, co chtějí pít nezávadnou pitnou vodu a chtějí, aby tuto možnost
měly i jejich děti
b) Pro ty, co chápou, že peněz na účtech koncernů se nenapijeme a trubky
v zemi za ně neopravíme
c) Pro lidi, kteří používají selský rozum. Chtějí rozumět tomu, co se kolem nich
děje.
d) Pro zastupitele, kteří přišli na radnice řešit věci ve prospěch lidí a nenechají
se o(h)lupovat propagandou naháněčů koncernů a v této zásadní otázce se
budou orientovat.
e) Pro politiky v Parlamentu ČR, kteří jednají v zájmu státu a jeho občanů.
f) Pro Hady na radnicích, aby věděli, že doba bez informací a snadných
manipulací končí.

Proč píšu tuto knihu?
Píšu proto, abych odpověděl na ekonomické, systémové a
logické otázky, které jsem si sám kladl a věřím, že si je
kladete také. Odpovědi na mnohé své otázky zde najdete a
budete asi sem tam nevěřícně kroutit hlavou. Ale to
hlavní, proč o vodě píšu a proč na to, co se děje
upozorňuji, je fakt, že to, co se děje, není správné a
společně můžeme nežádoucí stav napravit.
Koncerny jsou při oddělování neoddělitelného neskutečně
kreativní a mají jediný cíl: Udělat si z vody „byznys“ a vyždímat z lidí, měst a
státu co nejvíce peněz. Jejich priorita je dána délkou kontraktu. Pitná voda se
stává drahou výsadou. Rozhodující prioritou při nakládání s ní jsou jen a jen
peníze – na účtech majitelů koncernů.
Priorita zisku nemůže být rozhodujícím kritériem při nakládání s vodou v žádné
společnosti, která chce přežít. Stane-li se z vody byznys, pak pitná voda
přestane být veřejnou službou a může se stát, že přestane být pitnou. Protože
investovat do sítí se koncernům nevyplatí.
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Kdo vlastně ovládá prodej vody v ČR?
V České republice ovládly zahraniční koncerny přibližně 67 % trhu s vodou. Cca
27 % trhu s vodou zůstalo v rukou měst a obcí a jejich okresních vodáren a
zbylých 6 % tvoří malí provozovatelé.
Zde je aktuální zobrazení a rozložení firem působících ve vodárenství
v jednotlivých okresech ČR

Aktuální stav najdete na: http://pravdaovode.cz/vodarny/

Zahraniční koncerny, které působily nebo působí v ČR a prodávají lidem
vodu, jsou tyto:

Tyto firmy inkasovaly nebo stále inkasují za vodu od lidí a spotřebitelů desítky
miliard korun. Jsou to peníze, které zaplatíme ve vodném a stočném. Tyto naše
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peníze, z nemalé části místo do obnovy „trubek“ a zajištění toho, že
v regionech tekla nezávadná pitná voda, tečou do zahraničí.
To je jeden z hlavních důvodů, proč v odvětví stále scházejí peníze na nutné
investice, přestože cena vody v řadě míst republiky vyrostla z koruny na téměř
100 Kč/m3. Objem peněz, které za vodu platíme, stále roste a ony každý rok ve
větším a větším objemu tečou do zahraničí.

Jen v roce 2014 šlo o 1,4 miliardy korun. V roce 2015 o 1,6
miliard a v roce 2016 již o 2,1 miliardy koroun.
Zaplatili jsme je a místo, aby byly reinvestovány do vodárenské
infrastruktury, odtekly do zahraničí.
A to není vše, co z vody a vodáren do zahraničí
odtéká. Další miliardy korun odtékají z vodáren
v podobě
výplat
kapitálových
fondů,
nerozděleného zisku, snižováním základního
kapitálu vodáren, rušení rezervních fondů a
výplat vnitřních zdrojů vodáren, zadlužováním
vodáren, např. emisí dluhopisů. Tyto miliardy
zaplatíme opět my a opět se zpět do obnovy
vodárenských sítí nevrátí a přitom v odvětví
miliardy na obnovu a investice do vodárenských
sítí scházejí.

Ze strany některých koncernů a především díky naší nepozornosti byl
systém prodeje vody a stav ve vodárnách nastaven v neprospěch
měst a obcí a nás všech. Z vody se stal „skvělý byznys
samo-vyvolených“.
Má uhlazenou vnější formu, ale uvnitř má koloniální charakter.

TOTO NENÍ SPRÁVNÉ, PROTO PÍŠU TUTO KNIHU.
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TEST!

Čím disponovaly a co vlastnily okresní vodárny před předáním monopolu
vody koncernům a čím koncerny?

K pochopení, co se děje a proč došlo v řadě okresů k privatizaci zisku z vody, je
třeba vědět, čím disponovaly vodárny a města a obce před příchodem
zahraničních koncernů. Pochopíte, co a v čí prospěch „privatizace“ vody
změnila.
Zamyslete se a dle svých znalostí si odpovězte na níže uvedené body. Stačí
ANO/NE. Když nebudete vědět, použijte rozum, intuici nebo prostě tipněte.
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Vodárny před předáním monopolu vody
koncernům disponovaly či nedisponovaly
1. Pravomocí rozhodnout, že prioritou je nezávadná pitná voda, ne zisk
A/N
2. Vodárenským managementem
A/N
3. V oboru vzdělanými zaměstnanci
A/N
4. Dlouhodobě budovaným portfoliem klientů
A/N
5. Provozní technikou – cisterny, fekální vozy
A/N
6. Vodárenskou infrastrukturou, vodovodními a kanalizačními řády,
čistírnami odpadních vod, vodojemy…
A/N
7. Postavením správce přirozeného monopolu v regionu
A/N
8. Schopností strategicky řídit a ovlivňovat vše kolem dodávek, odvádění a
čištění vody
A/N
9. Postavením oprávněného žadatele o dotace z EU
A/N
10. Schopností rozhodovat o prioritách provozování i investicích do sítí
A/N
11. Schopností svobodně rozhodnout o tom, jaká bude cena vody
A/N

12. Právem zvýšit cenu vody v případě potřeby zdrojů
A/N
13. Schopností stanovit si své priority a zisk
A/N
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14. Důvěryhodným postavením pro banky
A/N
15. Při povodních či suchu pravomocí rozhodovat o řešení krize
A/N
16. Možností měnit priority
A/N
17. Právem inkasovat ziskovou marži z vodného a stočného
A/N
18. Tzv. going koncernem – vše ve společnosti bylo propojeno, navazovalo
to a dohromady to tvořilo funkční celek, schopný provozovat monopol
A/N
19. Absolutní a přímou kontrolou nad svým majetkem
A/N
20. Veškerými informacemi o vodě
A/N

Hodnocení Vaku bez koncernu
Celkový počet ANO
Celkový počet NE

Kterých odpovědí máte více? ANO nebo NE?
Čím více máte ANO, tak tím více chápete, jaké výlučné postavení mají okresní
vodárny a města a obce, které vodárny vlastní a co vše vodárna v rukou měst
v regionu ovlivňuje a zajišťuje.
Pokud převažují odpovědi NE, tak zatím nemáte dost informací. Pokud vás
voda u vás zajímá, tak doporučuji po přečtení této knihy projít základní
informace vodárně ve vašem okrese – najdete je v mapě u vašeho okresu na
odkazu VODÁRNY, případně se podívejte na vodárny v okolí.
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Možná si to neuvědomujete, ale již teď máte za sebou možná
nejdůležitější krok pro pochopení toho, proč vlastně platíte za vodu stále více a
kde končí vaše peníze, které za vodu platíte.

Teď již víte, že okresní vodárny disponovaly vším a koncerny ničím.
Dnes je to velmi často přesně naopak.
Chápete, z jakého bodu se vyšlo a kam je třeba vztah s vodou vrátit. Jste
schopni bez rizika, že uděláte zásadní chybu, posoudit, co měly vodárny a obce
k dispozici a co mají teď po „privatizaci“. Zda to je nebo není pro lidi a města
výhodné.
Ptáte se, co vlastně přináší zahraniční koncerny?
Ptáte se správně. Já to nevím, resp. nevím, co přinášejí dobrého. Zeptejte se
politiků ve velkých městech. Podle obsahu odpovědi budete vědět, zda je
dobré tyto „politiky“ volit nebo jít volit někoho jiného. Minimálně proto, aby
na radnici politici pracující pro koncerny už dál nebyli.

Taky to dělám
Jsem si jistý, že někteří z vás předešlou stránku přeskočili. Zvědavost, co je dál,
nechuť něco vyplňovat, teď ne… OK.
Na rovinu – i já to někdy dělám, ale vím, že se nakonec k dané věci vrátím,
vyplňuji, přemýšlím a můj vnitřní hlas hubuje: „Proč jsi to neudělal hned? Ten
člověk to psal, věděl, proč chce, abys měl toto zpracované.“
Ještě se můžete vrátit 
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1. Kapitola: Co ovlivňuje pitná voda
v životě lidí a v naší společnosti?

Ovlivňuje všechno.
Je nenahraditelná. Bez pitné vody není život, ani prosperita.

Jde o základ života nejen lidí, ale
celé naší planety. Souvisí s ní stav
lesů, hor, vodních toků, moří.
Ovlivňuje klimatické podmínky a
životní prostředí.
Voda je všude kolem nás a my
sami jsme z velké části voda. Když
je jí moc či málo, tak je problém.
Voda je základní předpoklad pro
zdraví, pro život všech.






S vodou souvisí otázka obrany a bezpečnosti zemí.
Vodárenství je stejně jako energetika základ ekonomiky.
Ovlivňuje hospodářský rozvoj, stav průmyslu, zemědělství i služeb.
S nezávadnou pitnou vodou souvisí zdraví a život obyvatel a také jejich
sociální i životní úroveň.
 Souvisí s ní rozpočty rodin, firem, obcí, měst i krajů.
 Voda ovlivňuje politiku státu, státní a veřejné rozpočty.
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Vodárenské odvětví, které zajišťuje
dodávku a čištění vody, je specifické:

Má obrovské počáteční investice a ty se cyklicky opakují. Proto, aby mohla být
voda dodána a vyčištěna, musí být investováno obrovské množství financí do
vybudování vodárenských sítí.
Odběratel nemá možnost vodu nekoupit a nemá možnost si vybrat
dodavatele. Odběratel vody nemá na výběr. Vodu odebrat musí, jinak nepřežije
fyzicky či ekonomicky, a musí ji zaplatit. Neexistuje konkurence.
Ovlivňuje ekonomiku, kvalitu životní prostředí a zdraví. Nedostatek pitné
vody, její čistota, splašky a závadná voda jsou pro řadu zemí obrovským
problémem, který brání rozvoji země. V Evropě tento problém neřešíme.
Dodávka vody byla do nedávna brána jako veřejná služba, poskytovaná ve
veřejném zájmu. Evropské státy tuto prioritu prosadily. Státy v Asii nebo
v Africe toto štěstí nemají.
Má zásadní vliv na rozpočty lidí i měst a obcí. Cena vody ovlivňuje rozpočty
všech. Cena vody ovlivňuje vše, je zahrnuta všude. Jediné peníze, které slouží
pro financování nákladných investic do infrastruktury, jsou peníze vybrané od
spotřebitelů za vodné a stočné. Pokud tyto peníze do investic netečou, tak
chybějící zdroje „lepí“ obce ze svých rozpočtů.
Má zásadní vliv na bezpečnost a ekonomickou stabilitu státu. Pokud se
koncern rozhodne prodat vodárnu či byznys s vodou subjektu s rizikovým
kapitálem, tak stát ani obce nemají žádné prostředky, jak tomu zabránit. O tom,
že v případě vody jde rovněž o strategickou surovinu nutnou pro zajištění
bezpečnosti a suverenity, nikdo soudný nepochybuje.
× Při znalosti výše uvedeného, přichází zásadní otázka.

Proč se z vody, na které jsme životně závislí, dělá byznys samovyvolených?
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Otázka č. 1: Jak pohyb peněz ve
vodárenství ovlivňuje to, zda pijete vodu
pitnou nebo závadnou?

Ve vodě souvisí vše se vším. Než se napijete, musí někdo vykopat studnu
a napojit trubku, kterou vodu dovede napovrch. Až poté můžete vodu pít.
Studna a potrubí jsou nejnákladnější části celého systému. Bez nich se
nenapijete, ani ji neprodáte sousedům.
I tok peněz v cyklu dodání, odvedení a vyčištění vody je propojen. Souvisí s ním
otázka, zda voda je nebo není pitná, případně zda do řek vytéká čistá voda
zbavená fekálií a průmyslového znečištění.






Nezávadná pitná voda souvisí se stavem vodárenské infrastruktury.
Stav infrastruktury souvisí s realizovanými investicemi a opravami.
Investice a opravy souvisí s cenou vody.
Cena vody souvisí s tím, komu za vodu platíme a jaké má priority.
Jaké má priority, souvisí s tím, kolik z toho, co jsme zaplatili, investuje
zpět do infrastruktury. Pokud naše peníze tečou do zahraniční, místo do
trubek, pak nám místo pitné vody poteče závadná voda, nebo nám cenu
opět zdraží.
 Kolik se investuje do infrastruktury, souvisí s tím, zda voda, která teče
z kohoutků, je závadná nebo pitná.

Proč v řadě míst České republik hrozí, že pitná vody přestane být pitná?
Protože jediné peníze, které z vody přitékají, tečou na konci, když člověk platí
vlastníkovi studny za vodu. Tyto peníze může vlastník studny použít na obnovu
studny, údržbu trubek, vykopání další studny nebo je utratí.
Tam, kde je vlastník studny a dodavatel vody vodárna v rukou měst a obcí,
platí, že peníze, které lidé za vodu zaplatí, slouží k pokrytí nákladů a na
obnovu studny a trubek. Utrácet tyto peníze nikdo nechce.
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Propojení: voda – studna – investice –
cena vody - peníze

V/S = vodné a stočné

Přirozený koloběh jsme narušili. Z dodávky vody jsme udělali byznys koncernů a
tím oddělili – neoddělitelné. Příchod zahraničních firem, tento logicky tok
peněz „poupravil“. Stojí mezi studnou a lidmi a inkasují peníze. Nemalá částka
z nich teče do zahraničí a zpět do obnovy sítí se nevrací.
Naše peníze jsou doslova:

UTRACENY
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Co se stane, když nepochopíme, jak a pro
koho dnes systém prodeje vody funguje?
Budeme brát, že je normální pít sem tam
závadnou „pitnou“ vodu nebo budeme za vodu
platit daleko více než dnes!
Trubky chátrají, roste počet havárií a již se stalo, že voda z kohoutku teče, ale
není pitná. Doplácíme na to, že se ze služby lidem a z vody stal byznys. Stav
vodárenských sítí, do kterých se neinvestuje to, co je třeba, je kritický. Každý
rok přitom platíme za vodu víc a víc.
Když se nic nezmění, tak poroste počet případů, kdy lidé pijí závadnou vodu.
Pokud ovšem nepochopíme, jak je systém v náš neprospěch nastaven, tak stát
nezruší byznys koncernům, ale kritický stav vodárenské infrastruktury vyřeší
tak, že nám znovu ještě více zdraží vodu a zvýší daně, aby bylo z čeho
financovat obnovu trubek a současně zisk zahraničích koncernů.
A sáček s vodou, do kterého nahoře budeme nalévat peníze, bude mít dole
díry, kterými naše peníze budou dál otékat do zahraničí.

Prostě budeme platit znovu za naši hloupost a za jednání politiků v zájmu
koncernů.
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Otázka č. 2: Je jedno, zda vodu prodává
zahraniční firma nebo městská vodárna?

Na prvním pohled to vypadá, že to jedno je, ale rozhodně to jedno není.
Proč? Důvodem jsou rozdílné priority. Priority těch, kdo vlastní infrastrukturu a
současně prodávají vodu (městské vodárny) jsou jiné než těch, kdo vodu
prodávají a infrastrukturu nevlastní (zejména zahraniční prodejci).
Priorita městské vodárny je peníze inkasované od lidí, použít na pokrytí
nákladů a zbytek investovat do obnovy a rozvoje vodárenských sítí v regionu!

Užitek slouží městu a lidem v regionu

24
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

Priorita soukromé firmy je peníze inkasované od lidí použít na pokrytí
provozních nákladů (ty minimalizovat včetně oprav a nájmů za infrastrukturu
městům) a co největší podíl z peněz vybraných od lidí za vodu poslat na účty do
zahraničí, nejlépe do daňového ráje!

Ne

Chápete, v čem je rozdíl?
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Otázka č. 3: Koncerny přivedly do
vodáren tisíce zahraničních odborníků
s know-how, které nemáme?

Myslíte si, že do České republiky napochodovalo 5-10 tisíc vodárenských
odborníků z Francie, Rakouska, Španělska a Japonska?

Tak to se mýlíte!
Management většiny vodáren, i těch privatizovaných, jsou čeští vodárenští
odborníci, jejichž kvality uznávají i zahraniční koncerny, které je zaměstnávají.
Koncerny to samy přiznávají:
„Vodohospodářská česká škola má velice dlouhou tradici a kvalita jak
z pohledu legislativy, tak i toho samotného řemesla je na velmi vysoké
úrovni.“ 4
Petr Mrkos: generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ovládá je fr. Veolia

Když koncerny byznys s vodou přebíraly, v podstatě žádné odborníky neměly.
Vzaly si naše odborníky z našich vodáren a z těch udělaly ředitele a členy
orgánů svých společností.
Management ovšem plní požadavky vlastníků. Pokud ne, tak daný člověk
v managementu dlouho nezůstane. Pokud je prioritou majitelů firmy inkasovat
zisk, tak management zajistí co nejvyšší zisk a výplatu dividend. Když majitelé
chtějí investovat, tak management zajistí co nejvíce zdrojů na investice.
Koncerny k tomu, aby u nás na vodě vydělávaly stamilióny ročně, nepotřebují
žádné zahraniční odborníky. Bohatě jim k tomu stačí čeští odborníci, kteří to
zvládnou a často daleko lépe.

4

Konstatoval pan Mrkos dne 3. 9. 2015 v rádiu
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Zde je reálný příklad. Generální ředitel Veolie je z Moravy.

Martin Bernard

Původně ředitel a člen představenstva okresní vodárny Vodovodů a kanalizací
Zlín, a.s. (Vak Zlín). Pod jeho vedením byl zisk Vaku Zlín minimalizován
v rozmezí 5-10 mil. Kč/rok. Nikdy nenavrhl výplatu dividend. Prioritou bylo
financovat investice. Cena vody ve Zlíně byla druhá až třetí nejlevnější ze všech
čtyř vodáren ve Zlínském kraji.
V roce 2004 předložil pan Bernard městům a obcím ke schválení návrh na
uzavření smluv mezi Vakem Zlín a Veolií. Tvrdil, že je to pro obce výhodné.
Po schválení „smluv“ pan
Bernard přešel k Veolii a stal se
jejím generálním ředitelem.
Prioritou prodeje vody ve Zlíně
se stal zisk. Cena vody je roky
nejdražší ve Zlínském kraji a fr.
koncern Veolia inkasuje ročně
od lidí na Zlínsku z vodného a
stočného 70-90 mil. Kč zisku.
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Koncerny žádné zahraniční odborníky nepotřebují. Naopak. K nezaplacení jsou
čeští odborníci, kteří znají okresní vodárny zevnitř. Znají také „charakter“
politiků a vědí, kdo z nich je pro spolupráci optimální Had na radnici. Jsou
ochotni toto své know-how předat koncernům. Takové know-how žádný vodař
z Francie nemá.
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Otázka č. 4: Kdo jsou Hadi na radnicích a
Hadi v oblecích?

Hadi na radnici
S pojmem Hadi na radnici jsem přišel poté, co jsem pochopil, jak někteří
„politici“ jednají a současně jsem si přečetl knihu: „Hadi v oblecích jdou do
práce“, od Roberta Hara.

Had na radnici je poddruh Hada v obleku. Dělá politiku pro uspokojení svého
pocitu moci. Slouží Hadům v oblecích nebo místním oligarchům.
Výjimečná je jeho ochota „obchodovat“ s veřejným majetkem, pokud mu
z toho něco kápne. Ve vodárnách otevírá bránu „Trojským koňům“, spouští
proces předání kontroly nad vodou zahraničním firmám a manipuluje s kolegy
v zastupitelstvu a s občany. Hlavně vše, za město a vodárnu, podepisuje.

Hadi na radnici v řadě míst České republiky nainstalovali mezi vodu
a lidi soukromé penězovody.

Jak přemýšlí Had na radnici?
Ukázkou, jak přemýšlí, je primátor jednoho
statutárního města na jižní Moravě.
Někteří zastupitelé mu říkají „Adamec“.
Když někomu vysvětluje, proč se
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s městským majetkem obchoduje ve prospěch podnikatelů, tak
používá „koláček morálky“. Ukazuje, že když je morálka na 70 %, tak je to ještě
pořád většina a ty nutné kompromisy jsou jen z 30 %. S vážnou tváří řekne:
„Politika je umění kompromisu, těch 30 % jsou kompromisy s podnikateli a těch
70 % je morálka. To neznamená, že jste nemorální. Podívejte se, jak velká
zůstala ta morální část.“

Hadi v oblecích
S tímto pojmem přišli Robert Hare a Paul Babiak. Had
v obleku je korporátní psychopat. Člověk mimořádně
inteligentní, vzdělaný, oblečený a především bezohledný
a bezcitný. Je to parazitující predátor, což je pro firmu
nebo společnost nešťastné. Dnes se jim daří, protože se
stále více obchoduje na dálku a obchod lze uzavřít
jedním kliknutím, i když se tyká miliónů lidí.
„Vysoce postavení Hadi v oblecích dosahují svého cíle
nevybíravou manipulací nebo nekompromisním jednáním. Většinou se sami
neuchylují k násilí, na to si někoho najmou. Jsou všude, kde se něco děje. Když
je s vámi psychopat hotov, dosáhne svého, prostě odejde, a vše kolem byla pro
něj jen hra, aby se dostal k svému cíli. To platí pro obchodní i mezilidské
vztahy.“ 5

Kdo je to psychopat?
„Psychopat je neuvěřitelně sobecký. Nikdy nelituje svých činů. Vždy si najde
zdůvodnění a ví, o co mu jde. Manipulovat a obelhávat ostatní ke svému
prospěchu. Nevypadá jako padouch. Chce s lidmi manipulovat, takže je
okouzlující. Psychopata se emocionálně nedotýká to, co běžných lidí. Psychopat
emoce předvádí, ale jde o herecké představení, časově a účelově připravené a
provedené.“

5

Záznam z filmu Ryba smrdí od hlavy byl vysílán ČT2 v roce 2013
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Soudce Krajského soudu v Brně popsal jednání lidí ve Zlíně takto:
Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl načasován,
stejně tak jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné
jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když soukromá společnost
neuspěla v přímém výběrovém řízení, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl
jiným způsobem. Prostřednictvím banky ovládala potřebnou část hlasovacích
práv v okresní vodárně. V této fázi je zvláště významná činnost statutárního
města a jeho zástupce, který to vše provedl. Následné připojení ostatních měst
a obcí bylo již spíše účelové ve snaze získat dnes alespoň něco, než zítra nic.“ 6

Zda to odpovídá popisu jednání Hadů na radnici a v oblecích
posuďte sami.
Najde-li Had v obleku Hada na radnici, vzniká pro lidi, města a stát problém.
Pro Hada v obleku je Had na radnici nástroj k dosažení cíle, který rád využije,
aby hlásal to, co potřebuje.
Vně vodárny existuje poptávka koncernu, který má finance a umí manipulace
připravit a zabalit do nabídky, která se „nedá“ odmítnout.
Uvnitř vodárny sedí lidé, kteří manipulace spustí a provedou. Jsou přitom
v postavení, kdy ovlivňují, jaké informace lidé a zastupitelé mají a na základě
čeho rozhodují. Navíc jim řada lidí zpočátku věří.

6

Usnesení KS v Brně ze dne 11. 2. 2010 9/50 Cm 53/2 004 -754
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Otázka č. 5: Zkáza vodáren přichází
zevnitř aneb pád Tróje a předání 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
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 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 vodu bránily. Z mohutných hradeb (90 % akcií
vlastnily obce a města) zpevněnými legislativou (stanovy neumožňovaly prodej
akcií nikomu jinému než obcím a byla zde tzv. zlatá akcie – stát) mohly odrážet
útoky „Danaů“ – jedno, zda z Francie, z Anglie, ze 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., bude podrobně popsáno na str. 76 – nebo Hadi na radnicích
vtáhli Trojské koně rovnou 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, přinesou 7. 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, zpracovaný předsedou dozorčí rady Vaku Zlín
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Otázka č. 6: Co je to provozní model?
Velmi často jde v podstatě koloniální past.
Jde o oddělení neoddělitelného –
nákladů od zisků. Jako každá past na
past nevypadá. O co jde, jsem v první
chvíli také nepoznal. Do konce roku
2001 jsem měl na příchod
strategických investorů do ČR
podobný názor, jako většina lidí.
„Může to být výhodné stejně jako pro Škodovku“. Tento názor jsem změnil, když
jsem viděl nevýhodné nabídky koncernů v Prostějově, kde má firma
organizovala pro vodárnu veřejnou soutěž na vstup investora. Ti, co tvrdí, že
soutěž byla neúspěšná, mají pravdu. Pro koncerny rozhodně neúspěšná byla.
Pochopil jsem, že pokud tímto způsobem budeme „privatizovat“ vodu, tak nad
ní ztratíme kontrolu a staneme se otroky ve vlastní zemi.
Vodu nelze dodat ani prodat bez studny. Koncerny ale chtějí vodu pouze
prodávat, protože až u prodeje vody přichází inkaso zisku a ony chtějí
vydělávat. Nechtějí investovat. Proto vymyslely geniální model. Mezi studnu a
lidi postaví „frantíka“, který vodu prodává = soukromou firmu. Studny nechají
obcím a vodu nám „jen“ prodávají. Inkasují zisk a do oprav studny ho nevrací.

O co jde při a po zavedení provozního modelu?
 Jde o předání regionálního monopolu vody do rukou koncernu.
 Jde také o vyřazení přímého konkurenta koncernu z trhu a převzetí jeho
jediné ziskové činnosti.
 Jde o převzetí všech aktiv vodárny, která zajišťují tvorbu zisku.
 Jde o převzetí všech částí vodárny, které zajišťují kontrolu, přehled a
informace. Účetnictví, software, portfolio smluvních vztahů.
 Jde o převzetí vodárenské inteligence – managementu a zaměstnanců.
 Jde o převzetí práva inkasovat ziskovou marži.
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Ve vlastnictví okresní vodárny zůstane „pouze“ vodárenská
infrastruktura.

Prvním důvodem je, že ten, kdo infrastrukturu vlastní, ten do ní musí
investovat. Vlastníkem je okresní vodárna.
Druhým důvodem je, že když vodárna peníze nemá, tak musí investovat její
vlastník. Tím jsou města a obce.
Vidíte zde někde peníze „zahraničního strategického investora“?
Jsou zde nějaké peníze zahraničního koncernu? V tom je vlastně ta genialita
nebo lumpárna. Vyberte si.
Koncern infrastrukturu potřebuje, jinak vodu
nedodá a neprodá, no a vodárny a města mu ji
postaví a lidé zaplatí. Infrastruktura totiž
zůstane vodárně pouze formálně. Koncern si ji
ve stejnou dobu, kdy od vodárny přebírá zisk
tvořící aktiva, „jen“ pronajme.
Co je okresní vodárna po realizaci provozního
modelu? V řadě případů je tím nejhorším výsledkem toto:







Formální subjekt bez zisk tvořícího předmětu podnikání.
Slupka s miliardovým majetkem, kterým disponuje zahraniční firma.
IČO, ve kterém fakticky nezůstane nic, co tvoří zisk.
Trafikou pro „politiky“ a Hady na radnici
Firma bez nebo jen s minimem vodárenských zaměstnanců.
Subjekt, kterému dokonce i účetnictví vede koncern.

Z čeho tedy vodárna žije?
Z nájmu, u kterého je otázkou, zda jde o nájem. Vysvětlím na Praze. Někteří
lidé šíří, že v Praze investuje zahraniční koncern do infrastruktury 2 miliardy
korun. To je hodně peněz a vytváří to pěkný obraz o tom, jak francouzský
koncern Praze pomáhá.

Ale pravda to není.
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Co tedy vlastně Praha dostává?
Koncern zaplatí Praze nájemné za infrastrukturu. Předpokládám, že se
shodneme na tom, že „nájemné“ není investice! Takže 2 miliardy za nájem,
nejsou v žádném případě 2 miliardy investované koncernem do infrastruktury!

Někdy je věc tak očividná, že ji prostě nevidíme.
Vysvětlím. Aby bylo co pronajímat, musí Praha nejdříve infrastrukturu
vybudovat a zaplatit. To znamená, že Praha nejdříve zafinancuje a vybuduje
infrastrukturu a až poté dostane nájem. A pak to, co se jí vrátilo, zase
zainvestuje, aby měla vůbec nějaký nájem, ale zisky z provozu (to je to co
vydělává) této infrastruktury, tečou ze 100 % výhradně koncernu. A tak to jde
stále dokola. Aby Praha vůbec něco dostala, musí pořád investovat.

Investice přitom neslouží Praze k podnikání, slouží zahraničnímu
koncernu, který si je hned poté, co Praha nebo její firma PVS postaví,
pronajme a zisk z nich inkasuje zahraniční koncern!
Je to past. Aby Praha dostala nájem, musí investovat, ale investice slouží
k tvorbě zisku koncernu. Praha za 50 let dostane postupně zpět to, co
investovala. Proč neinvestuje koncern? Protože by se mu investice nevyplatila.
Navíc, proč by to dělal, když mu investice zaplatí Praha, resp. lidé v ceně vody?

Je to privatizace zisku a zestátnění nákladů!
Jak se stanoví výše nájemného (nejen) v Praze?
Nájemné, které Praha od Veolie dostává, je odvozeno především od výše
odpisů pronajatého majetku. To znamená:



Aby Praha vůbec něco dostala, musela nejdříve miliardy investovat.
V nájmu dostane v podstatě to, co předtím sama investovala,
ale rozloženo v čase (odpis investice).
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Je „nájem“ vůbec nájem? To je zásadní otázka.
Je vratka „jistiny úvěru“ zisk banky? Není.
Je „nájem“ ve výši odpisů, který dostává Praha od Veolie, zisk Prahy? Dle
mého názoru v části vratky původní investice to je vlastně splátka „jistiny
úvěru“. Rozhodně nejde o zisk. Netvrdím, že to je nelegální. Tvrdím, že to je
dobře zamaskovaný kočkopes, navíc zcela postavený na hlavu.

Proč byste investovali do něčeho, co nepoužíváte a bude na
tom vydělávat někdo jiný?
Je to perpetum mobile? Pro koncern ano, pro města a lidi v ČR ne.
Praha dostane původně investované miliardy zpět v rozmezí cca 50 let. Ale za
50 let bude potřeba pořízení stejná, ale nové investice mnohonásobně dražší a
Praha další peníze než ty původní z nájmu nevygenerovala. Zdroje, které
infrastruktura vydělala, skončily díky provoznímu modelu u koncernu, který
zpět do obnovy infrastruktury neinvestuje.
To není vše.

Kdo ve skutečnosti platí „nájem“, který posílá Veolia na účet
společnosti PVS v majetku Hl. města Prahy?
Nájemné za infrastrukturu je provozovatel (Veolia), oprávněn započítat
spotřebitelům do vodného a stočného. Takže vše, tedy i nájem infrastruktury,
platí lidé v ceně vody. Peníze, které přitečou na účet Prahy, jsou vlastně peníze,
které jim de facto zaplatí lidé přes účet Veolie.

Kdo na tomto systému vydělává?
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Infrastruktura umožňuje prodej vody a ten přináší zisk. Pravdou je, že na
provozování infrastruktury vydělává výhradně Veolia.

Za poslední tři roky vyinkasovala Veolia od lidí v ziscích:

1,3 miliard korun.
(slovy: jedna miliarda tři sta miliónů korun)
Městská vodárna PVS, za stejné období z nájmu, vytvořila zisk pouhých:

30 miliónů korun.
(slovy: třicet miliónů korun)
Kolik peněz vybraných od lidí odteklo v ceně vody Veolii za dobu, co je voda
v Praze v rukou Veolie?

cca 6 miliard korun zisku v Praze
(slovy: šest miliard korun)
Zaplatili je spotřebitelé ve vodném a stočném. Tyto peníze Veolia díky
„provoznímu modelu“ nemusí investovat zpět do infrastruktury. Proč by to také
dělala, vždyť jí investice financuje město Praha? Podrobné srovnání zisků PVK
s PVS:
ZISK Z VODY V PRAZE

Stop dotacím
Pro tento nesmyslný systém odmítla EU poskytnout Praze dotace. Vždyť vy
peníze od lidí vyberete a máte, ale necháváte je soukromníkovi, tak není důvod
vaši hloupost prohlubovat a dotovat.
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Ještě si myslíte, že:

 Veolia zaplatila Praze investice v hodnotě 2 miliard korun?
 Provozní smlouvy s Veolií jsou pro vodárny, města a občany výhodné?

Města investují do něčeho, co nepoužívají. To, co vybudují, hned poté
pronajmou koncernu, který na investici podniká a inkasuje zisk. Jediné, co za to
města dostanou, je to, že se jim postupně peníze vložené do původní investice
vrátí, např. za 50 let v „nájemném“. Ale o zisk, který naše investice umožňuje
tvořit koncernu, se koncern s nikým nedělí.

Divíte se, že městům nebo okresním vodárnám schází peníze na
investice do infrastruktury? Divíte se, že potrubí chátrá? Divíte se, že
roste riziko, že z kohoutků nebude téct pitná voda?
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2. Kapitola: Jak a proč došlo k předání
monopolu vody koncernům?
1) Proč se k obchodu s českou vodou derou zahraniční
koncerny?
Protože cítí byznys a peníze
Našly u nás nový divoký „západ“. Mají zkušenosti z vlastních zemí a z kolonií.
Vědí, že u nás mohou neskutečně vydělat. Vědí, že vodě nevěnujeme pozornost
a nemáme informace. Odpověď je tedy jasná – cítí peníze.

Protože mají metodu, jak se k vodě levně dostat
Koncerny vědí, že dveře k zisku z vody se otvírají pouze zevnitř vodáren a tam
sedí zástupci největších měst z regionu. Nedobývají hradby vodáren přímým
útokem. Ony vůbec na hradby nešplhají. Jsou schopny uvnitř vodáren a velkých
měst najít pro ně skrytě pracující „politiky“, kteří jim dveře do vodáren a k zisku
z vody sami otevřou.

Protože města a stát se protiprávnímu jednání často nebrání. Naopak
Vedení velkých měst často nemá chuť, znalosti ani odvahu se protiprávnímu
jednání postavit. Muselo by jít do střetu s koncerny, ale s kolaboranty ve
vlastních řadách. No a malé obce na to nemají ani zdroje, ani právní zázemí.
Když byla mezi městskými politiky osobnost, tak se města na soudy obracela.
Existují díky tomu příklady, že se dá kolaborantům postavit a má to smysl.
V takovém případě politikům hodně pomáhá, když veřejnost ví, co a proč
u soudů brání. V tom případě mají kolaboranti na radnicích často jepičí život.
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Proč platíme za vodu stále více?
Předpokládám, že většina z vás souhlasí s tím, že: Kde je voda, tam je život.

V tom případě je ovšem nepochopitelné, že to, co je nezbytné pro
život, předáme koncernům, ať o našich
životech rozhodují.
Veškeré dění a nakládání s vodou a s financemi,
které se kolem ní točí (cena vody, vodné, stočné,
investice i dotace) ovlivňuje to, jak je nastaven
systém prodeje vody. Existují dva základní
systémy prodeje vody:
a) Prodej vody napřímo
b) Prodej vody přes prostředníka

Ad a) Prodej vody napřímo (tzv. smíšená okresní vodárna) znamená, že při
obchodu s vodou existuje přímý vztah mezi dvěma subjekty. Okresní vodárna
vlastnící studnu, ve které je voda a odběratel, který vodu od okresní vodárny
odebírá.
Vodárna zajišťuje dodávku vody a
odběratel ji za vodu platí. Všechny peníze
inkasované od lidí za vodu slouží vodárně
k financování nákladů a investic. Rozhodně
netečou do zahraničí.
Vodárna trubky vlastní a současně zjišťuje
distribuci vody, její odvedení a vyčištění. A
také inkasuje vodné a stočné i zisk.
Výhoda: Všechny peníze vybrané od lidí se vrací zpět do vodárenského odvětví
a jsou zdrojem pro financování nákladů na provoz a obnovu vodárenských sítí.
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Ad b) Prodej vody přes prostředníka (provozní model) znamená, že se
zruší přímý vztah mezi vodárnou a odběratelem. Mezi ně je instalován
zahraniční koncern. Z pohledu koncernů je to chytré. Dodávají vodu lidem a
inkasují peníze a zisk z vody. Zpět do infrastruktury ho neinvestují.
Infrastrukturu (studnu) dál vlastní městské vodárny či přímo města. Prostředník
si ji „jen“ pronajme. Nájem je vratka vodárnou dříve investovaných financí
(odpisy) a něco navíc, což vesměs slouží především na financování odměn
„politiků“ ochotných tento pokoutný systém udržovat a riskovat, že je někdo za
to časem odsoudí (lidsky nebo i legislativně). Městská vodárna, rozhodně
nezískává žádné další zdroje než ty, které předtím měla nebo sama mohla
inkasovat od spotřebitelů, pokud byla prodejcem vody.
Je to víc než chytré a je to především
absurdní. Aby vodárna v budoucnu dostala
nájem, musí sama investovat. Takže
financuje koncernu investice, které koncern
potřebuje k podnikání, z kterého inkasuje
stamiliónové zisky, ale na oko to vypadá, že
vše je v pořádku, protože koncern za trubky
přece platí nájem.
Je to ještě chytřejší. Nájem zaplacený vodárně totiž koncern okamžitě započítá
lidem do nákladů na vodné a stočné. Takže nájem za koncern fakticky zaplatí
lidé v ceně vody.

„Jediné“, co se změnilo oproti modelu napřímo je to, že koncern
ovládl monopol vody a končí u něj zisk z vodného a stočného.
V tom případě spotřebitelé zaplatí to, co předtím a nově navíc zisk koncernů.
Prakticky u každé vodárny, kde došlo k instalaci koncernu mezi vodárnu a lidi,
najdete v pozadí manipulací se zastupiteli členy ODS, často v místní koalici
s členy ČSSD.
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Odvětví přichází o velkou část z původně vlastního zdroje financí na
obnovu a rozvoj vodárenských sítí.

Důsledky prodeje vody přes prostředníky?
Pokud je mezi lidi a vodu nainstalován soukromý penězovod a veškeré peněžní
toky z vody ovládá zahraniční firma, tak ta zcela logicky přináší do rozhodování
a řízení chodu věcí kolem vody vlastní prioritu a tou je zisk.

Je-li voda prodávána přes prostředníky, tak v tom případě nikdo není
schopen nastavit skutečně funkční regulaci a zajistit, aby peníze
vybrané od lidí sloužily primárně k financování investic a obnově
vodárenských sítí a až poté k výplatě zisku.
Proč platíte za vodu stále více?

Nic z toho, co koncerny dělají a jaké důsledky to přináší, nemusíme
řešit, pokud je voda výhradně v rukou měst a obcí, prodávají ji
napřímo městské vodárny.
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Jak došlo k instalaci zahraničních
prostředníků mezi okresní vodárnu a lidi?

Dveře k ovládnutí monopolu vody se otevíraly pouze zevnitř vodáren, které
ovládaly výhradně města a obce z cca 90 %. Jediná šance, jak to změnit, bylo
„přesvědčit“ zastupitele, aby rezignovali na pozici správce monopolu vody
v regionu.
To šlo jedině prostřednictvím manipulací, lží, polopravd, slibů a „motivací“.
Důsledky jsou pro občany, města a stát fatální.
Instalaci zahraničních koncernů
mezi vodu a lidi odsouhlasili
zastupitelé měst a obcí v dobré víře,
že důvody, které jim jejich kolegové
předložili, jsou pravdivé a úplné.
Ale ony pravdivé ani úplné nebyly.
Část zástupců měst pracovala
skrytě v zájmu koncernů.
Existují dva způsoby jak ovlivnit lidské chování.
Člověk může být zmanipulován nebo inspirován. V obou případech sám udělá
danou věc, ale v případě manipulace, kdyby znal pravdu, tak by nic podobného
neudělal.
Zastupitelé často předali koncernům monopol vody v domnění, že do vodárny
přichází strategický investor, který zajistí inflační růst ceny vody, dotace z EU a
financování infrastruktury koncernem místo městy a obcemi. Nic z toho není
pravdou.
Představte si, že za vámi přijde člověk, který je řadu let na předních postech ve
městě a ve vodárně. Nebo je leader vaší politické strany a sdílí obdobné názory
na způsob řešení života občanů. A tento člověk předloží zastupitelům návrh
privatizovat vodárnu a tvrdí, že to je pro město a lidi výhodné.

Jak důsledně budete studovat materiály, které předložil?
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Představte si, že za vámi přijde člověk, kterého znáte od dětství nebo s nímž
řadu let spolupracujete. Víte, že je to chytrý člověk, který udělal řadu věcí. Řadu
let působí ve vrcholných funkcích města a v městské vodárně. V oblasti, kde
jste odborník vy, si on nechal poradit od vás a naopak. Nevíte, že má do
důchodu slíbenu trafiku v orgánech koncernu ani, že jeho manželka je již
v koncernu zaměstnaná.

Jak důsledně budete studovat materiály, které předložil?
Proces
Procesně byly souhlasy s instalací koncernů mezi lidi a vodárny uděleny na
valných hromadách okresních vodáren. Vlastníky a akcionáři vodáren byly obce,
proto před valnou hromadou vodárny muselo proběhnout jednání zastupitelů
obcí, kteří věc projednali a poté pověřili svého zástupce, aby šel za obec na
valnou hromadu vodárny a tam hlasoval – PRO nebo PROTI předání monopolu
vody koncernu.

Byli i tací zastupitelé, kteří řekli:
„Těžko může být někdo soudný přesvědčen, že když se něčeho (co je monopol a
prospívá, nebo je potřeba jen trochu „vylepšit“) zbavíme a ztratíme nad tím
kontrolu, že tím prospějeme veřejnému „blahu“ – tedy lidem, kteří zde žijí. Zde
jde jen krátkodobý prospěch do kapsy toho, kdo danou „privatizaci“ předkládá a
hlavně jde o dlouhodobý prospěch koncernu, který na daném rybníčku začne
rýžovat.“

Jenže byli v menšině a vše bylo „dobře“ připraveno. A tak ten, kdo chtěl
zachovat prodej vody v rukou vodárny měst a obcí, vypadal jako člověk,
který poškozuje města a občany.

45
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

Na jednáních měst a obcí i na valných hromadách rozhodovali zastupitelé i
akcionáři často:





Na základě nepravdivých a neúplných informací.
V časové tísni.
Pod nátlakem.
Pod falešným dojmem, že když nebudou hlasovat PRO, tak znemožní
regionu či vodárně čerpat dotace.

Tunel schválili.
Jaká je realita?
Nic z toho, co se zastupitelům tvrdilo a slibovalo, neplatí.
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Krátký návrat do minulosti
Ještě v roce 1992 zajištovalo lidem v ČR dodávku vody 11 státních
vodárenských podniků, které byly plně pod kontrolou státu. Vlastnily většinu
vodárenské infrastruktury v zemi. Dodávaly, odváděly a čistily vodu. Z příjmu
za vodné a stočné a z veřejných zdrojů zajišťovaly obnovu vodárenských sítí.

Inkaso zisku a jeho zasílání do zahraničí rozhodně nebylo
jejich prioritou.
To, že nám dnes českou vodu prodávají v řadě míst „frantíci“, je důsledkem
převodu majetku státu na obce a následné série neprůhledných „privatizací“,
kdy města či okresní vodárny uzavřely pro občany nevýhodné smlouvy se
zahraničními koncerny nebo dokonce vodárny prodaly.

Kdo za tím stál?
Poptávka zahraničních koncernů. Chtěly, stejně jako v jiných zemích,
ovládnout monopol vody v zemi, přesněji peněžní toky a zisky z vody. Došlo
k tomu tradiční, osvědčenou a levnou taktikou.

Rozděl a panuj a v případě, že tato taktika nevyšla, přišla lest a Trojští koně.

Model rozděl a panuj vedl v každé době
k ovládnutí území, států, surovin či strategických
obchodních pozic.

V případě České republiky vedl k tomu, že během
pouhých 15 let zahraniční koncerny převzaly
kontrolu nad strategickou surovinou a tím nad
peněžními toky z ní v řadě okresů.
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Obchod s nenahraditelnou surovinou byl předán koncernům u cca 67 % celého
trhu s vodou v ČR. Během 15–20 let přešly do rukou zahraničních
nadnárodních firem prakticky všechny:
 vodárny a prodej vody ve velkých městech – Praha, Brno, České
Budějovice, Ostrava
 krajské vodárny – Severní Morava, Severní Čechy, Jižní Čechy
 okresní vodárny – Kladno, Mělník, Beroun, Příbram, Sokolov, Hradec
Králové, Rychnov nad Kněžnou, Tábor, Zlín…

Tomu, kdo nechce nebo nemá slyšet, je zbytečné cokoliv říkat
Došlo k tomu, přestože Ministerstvo zemědělství bylo jak českými
vodárenskými odborníky, tak zahraničními konzultanty upozorněno na rizika a
nevýhodnost
dělení
velkých
vodárenských celků a privatizací
formou dělení vodáren na provozní a
infrastrukturní části.
„Zkušenosti z provozu veřejných
vodovodů a kanalizací v zemích
vyspělé Evropy potvrzují výhody
existence
větších
organizačních
struktur, které jsou schopny pro
uživatele, především občany, zajistit
kvalitnější a levnější služby při provozu
a rozvoji tohoto oboru.“ 8
Ani čeští vodárenští odborníci (kteří nepracovali pro koncerny), nebyli dělení
vodáren nakloněni. Upozorňovali na závažná rizika oddělení prodeje vody od
infrastruktury, kdy sítě zůstanou obcím a byznys a vše podstatné přejde do
rukou koncernů. 9
8
9

Str. 4 Analýza Transparency international: Kam odtékají zisky, rok 2009 http://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/
1993 Ing. Kvapil CSc. „Poznámky k jedné nebo dvou vodárenským společnostem“ - viz příloha č. 2
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Public-Private-Partnership anebo ProdejPředej-Prodělej
Zahraniční firmy si vytipovaly české vodaře
z
řad
zaměstnanců
státních vodárenských
podniků,
např.
ze
Severočeských vodovodů
a kanalizací, s.p., které
po
„privatizaci“
zaměstnaly nebo umístily
v představenstvech
či
dozorčích
radách
koncernových vodáren.
Naháněči koncernů si
především přes tyto lidi
zajistili tok informací, ve
správný čas, na správné
místo.
Obdobná taktika byla následně použita při vytipování a na motivování
zastupitelů měst a obcí a vedení okresních vodáren, aby pomohli naháněčům
koncernů s vyvedením prodeje vody z okresní vodárny na zahraniční koncerny.

Ovládnutí obchodu s českou vodou zahraničními firmami organizovali zevnitř
vodáren sami Češi. Fungovali jako Trojští koně. Část pomáhala aktivně a část
tím, že „jen“ přihlížela, i když mohla nepravostem zabránit.
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Kdy to vše začalo?
Rozděl a panuj poprvé. Příprava privatizace státních vodáren začala usnesením
vlády Mariána Čalfy 10 3. 7. 1991 k zásadám reformy a transformačních procesů
systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
Již v roce 1991 byl připraven a schválen zákon č. 92/1991 Sb., o převodu
majetku státu na jiné osoby a Ministerstvo zemědělství ČR (Mze) vypracovalo
zásady pro privatizaci státních podniků oboru veřejných vodovodů a kanalizací.
Do roku 1993 existovalo v České republice celkem 11 státních podniků
(9 krajských a 2 pražské), které provozovaly vodovody a kanalizace a současně
měly na starosti obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury.
Za vlády Václava Klause 11 došlo v roce 1993 k bezúplatnému předání majetku
státních vodáren do rukou měst a obcí. Velké, logické a funkční organizační
celky byly rozdrobeny.

Jsem přesvědčen, že způsob a provedení toho, co s vodárnami dělo, velmi
přesně vystihuje toto video.

10
11

(27. 6. 1990 – 2. 7. 1992)
( 2. 7. 1992 – 4. 7. 1996 ODS)
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Po roce 1993 z 11 velkých státních podniků vzniklo cca 50 okresních vodáren,
které ovládaly města a obce. Stát převedl na samosprávy majetek
i odpovědnost a práva rozhodovat a řídit vše kolem vody. Nové vodárny byly
vesměs akciové společnosti („okresní vodárny“).
Okresní vodárny v rukou měst a obcí měly zajistit zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod a současně obnovu a rozvoj vodárenské
infrastruktury.
 Rozhodující vliv měst a obcí na vodárny měl být trvalý.
 Města měla ve vodárnách majoritu cca 90 %, kterou nešlo legálně
narušit.
 Města ovládala veškeré peněžní toky z vody a tím i zisky z vody.

Výše uvedený stav ovšem nebyl cíl zahraničních firem, jejich
naháněčů ani Hadů na radnicích
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Konečné řešení pro koncerny
Reálný vliv měst na vodu se přibližně v polovině České republiky udržet

nepodařilo.
Následovalo totiž:
 Další dělení okresních vodáren, právě přes tzv. provozní model (Kapitola
2: bod 7).
 Ovládnutí strategických pozic v odvětví, včetně odborných sdružení
(např. SOVAK)
 Naplnění cíle – ovládnout monopol, peněžní toky a začít z vody inkasovat
peníze.
S velkou pravděpodobností mají koncerny své příznivce i na ministerstvech a
mezi poslanci či senátory. Kauza Drobil „SFŽP“ ukazuje, že koncerny nemusí mít
daleko ani k vedení některých politických stran.
V roce 2014 jen ze zisku z vodného a stočného odteklo 1,4 miliardy korun přes
dividendy mimo vodárenské odvětví, mimo ČR do zahraničí. Celkový objem
peněz, které z odvětví různými cestami odteče do zahraniční, se odhaduje na:

3,5 – 4 miliard korun ročně
Počet lidí, kteří za vodu platí je cca 10 miliónů. Počet firem a zemědělců, kteří
za vodu platí je konstantní nebo klesá. Také počet vodáren a měst, které
financují obnovu infrastrukturu je také konstantní.

Jediné, co roste, je počet firem, které na vodě vydělávají a inkasují z ní
zisk, ale vodárenské sítě nefinancují.
Všichni chtějí vydělat, nikdo nechce investovat

V roce 1992 bylo v ČR 11 státních podniků, které dodávaly vodu a
zajišťovaly obnovu infrastruktury. V roce 2015 je jich v ČR přes 2 500
a většina z nich obnovu infrastruktury nezajišťuje. Vodu „jen“
prodávají!
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Všichni chtějí na vodě pouze vydělat, ale nikdo z nich nechce
infrastrukturu vlastnit a financovat. Přitom s ní disponují díky tomu, že si
ji od měst nebo okresních vodáren pronajmou.
To logický vede k „vybydlování“ infrastruktury a jejímu katastrofickému
stavu, který se začíná projevovat růstem počtu havárií a v roce 2015
progresivním růstem případů, kdy „pitná voda z kohoutku“ způsobila
vážné zdravotní problémy mnoha lidí.

Proto tvrdím, že dochází k privatizaci zisků a zestátnění nákladů, což
vede k růstu ceny vody, k prohloubení již existujícího deficitu peněz
v odvětví potřebných na investice. Nekvalitní stav infrastruktury
ohrožuje zdraví lidí. Tím, kdo řeší deficit v investicích, nejsou ti, kteří
na vodě vydělávají. Zcela absurdně to místo vodáren řeší ze svých
rozpočtů města a obce a občané v ceně vody.

Z odvětví nám odtékají peníze

Vzhledem k vlastnické a hlasovací síle měst a obcí (cca 90 % akcií a hlasů
v okresních vodárnách vlastnily) a k legislativním pojistkám ve stanovách
vodáren vlastně nebylo možné, aby koncerny vodárny ovládly anebo
aby byly uzavřely smlouvy, které vyvedou jedinou ziskovou činnost
vodárny na koncerny.

Přesto dnes pozice, kde probíhá inkaso vodného a stočného (zdroje
obnovy infrastruktury), kontrolují v mnoha regionech soukromé
společnosti.
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Cíl zahraničních firem byl v řadě regionů ČR naplněn: 12





Konkurence okresních vodáren ovládla monopol vody v regionu.
Koncerny ovládají veškeré peněžní toky z vody místo vodáren.
Právo inkasovat zisk z vody přešlo na koncerny často bezúplatně.
Města a obce vesměs nemají vlastní vodárenské odborníky a jsou
v podřízené roli vůči koncernu.
 Města a jejich vodárny nemají nárok na podíl ze zisku z vody, přestože
financují investice, bez kterých nelze zisku dosáhnout.
 Investice platí především spotřebitelé anebo veřejné rozpočty.

Důvod, proč k tomu došlo?
1) Nebyly k dispozici pravdivé informace
Přesněji:
 Byl nedostatek informací.
 Byly poskytnuty nepravdivé a neúplné informace.
 Byly zamlčeny podstatné informace.
 Nebyly dostupné pravdivé informace o tom, jak koncerny fungují
v zahraničí.
Díky tomu mohl jeden Had na radnici dokázat něco podobného.

12

Více k tomu na str. 24 e-booku 9 odpovědí na otázky, proč platíme za vodu stále více, ačkoli nemusíme
http://pravdaovode.cz/ebook-zdarma-9/
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Dění kolem řady vodáren probíhalo jen díky:
1) Prorůstání vlivu byznysu do politiky a politiky do byznysu.
2) Špatnému financování politických stran, které popisuje kauza GORILA na
Slovensku 13 nebo Kauza Drobil – SFŽP 14.
3) Ochotě Hadů na radnici ke kolaboraci a formálnímu rozhodování
zastupitelů, politická stádnost a různé formy nátlaků či motivací.
4) Poptávce koncernů na monopol vody a ochoty vlád a komunálních
politiků dát koncernům prostor, bez ohledu na následné negativní
důsledky pro města, stát a lidi.
5) Neznalosti metod a cílů naháněčů koncernů ze strany zastupitelů.
6) Nefunkčnosti části justice. Ústavní soud dokonce vydal ústavní nález, ve
kterém konstatoval protiprávní rozhodování Nejvyššího soudu, soudní
zvůli a jednání, které znemožnilo spravedlivý proces i ochranu majetku. 15
Po 15 letech není vydáno pravomocné rozhodnutí, zda tunel je tunel.
7) Nedostupnosti informací a nemožnosti ověřit pravdivosti a úplnost toho,
co aktéři v rozhodovacím procesu předkládají.
8) Selhání ministerstev a vlád, které pro „privatizace“ hlasovaly – tzv. Zlaté
akcie.
9) Naší lhostejnosti, lenosti a nepozornosti. Také naší naivity a hlouposti,
když spoléháme, že „politici“ hájí naše zájmy.
10) Manipulačnímu know-how naháněčů koncernů odzkoušené v Německu,
ve Francii a především v zemích bývalých kolonií.

Jak se nemožné stalo skutečností?
Jedinou cestou, jak mohlo dojít k tomu,
aby zisk z vody ovládl koncern, bylo
obejít legislativu, což nebylo možné bez
kooperace
naháněčů
koncernů
s vedením okresní vodárny a Hadů na
radnicích, velkých měst.
13

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Gorila

14

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil
Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2722/13 a I. ÚS 2723/13

15

55
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

„Voda je strategická surovina a proto dobrý byznys. To věděly různé nadnárodní
společnosti, které před 15 lety přišly s „neodolatelnou nabídkou“. Slíbily
radnicím, že jim vyplatí milióny korun za provozování vodovodů a kanalizací.
Představitelé obcí ohromení okamžitým ziskem neváhali a své podíly prodali.
Přitom zřejmě ani netušili, že vyplacené miliony nevyváží hodnotu toho, co
ztrácejí. Nejen že se připravili o pravidelné a dlouhodobé zisky, ale navíc jim
zůstala zastaralá infrastruktura, do které musejí investovat. To jde o to hůř, že
s částečnou privatizací se jim vzdálila i dostupnost evropských dotací.“
Marek Wollner, pořad REPORTÉŘI ČT

REPORTÉŘI ČT: Hodnota vody v česku 7. 2. 2011

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporterict/211452801240006/dalsi-casti?kvalita=nizka
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Do konce roku 2001 ovládaly zahraniční firmy prodej vody přímo
nebo skrytě ve většině velkých vodáren po celé ČR:












Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Jihočeské vodovody a kanalizace, a.s.
1. JVS, České Budějovice, a.s.
Vodovody a kanalizace Olomouc, a.s.
Vodovody a kanalizace Berou, a.s.
Vodárna Plzeň, a.s.
Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

– anglická
– francouzská
– francouzská
– francouzská
– francouzská
– anglická
– francouzská
– francouzská
– anglická
– francouzská
– francouzská

ANGLIAN WATER
ONDEO
ONDEO
VEOLIA
VEOLIA
ANGLIAN WATER
VEOLIA
VEOLIA
ANGLIAN WATER
VEOLIA
ONDEO

V tu dobu měly hájit zájmy lidí v České republice vlády.
Ty byly v letech 1992-2006 složené převážně z politických stran ODS, ČSSD a KDU-ČSL, kdy
jednou vládla ODS s tolerancí ČSSD a podruhé ČSSD s tolerancí ODS.
První vláda Václava
Klause

2. 7. 1992 –
4. 7. 1996

volby do PS PČR 1996

Druhá vláda Václava
Klause

4. 7. 1996 –
2. 1. 1998

aféra s financováním ODS, odchod ODS, ODA, KDU-ČSL tolerance
ODA a KDU-ČSL z koalice
ČSSD: 61 poslanců

Vláda Josefa
Tošovského

2. 1. 1998 –
22. 7. 1998

volby 1998

ODS, KDS, ODA, KDU-ČSL

tzv. úřednická
nestr., US
(původně ODS), ODA, KDU-ČSL

Vláda Miloše Zemana

22. 7. 1998 –
volby do PS PČR 2002
15. 7. 2002

Vláda Vladimíra Špidly

15. 7. 2002 – demise premiéra po propadu ČSSD
ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL
4. 8. 2004 ve volbách do EP 2004

Vláda Stanislava
Grosse

4. 8. 2004 –
25. 4. 2005

Vláda Jiřího Paroubka

25. 4. 2005 –
4. 9. 2006

ČSSD
opoziční
smlouva,
tolerance ODS: 63 poslanců

aféra Stanislava Grosse

ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL

ČSSD, US-DEU, KDU-ČSL
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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. Zlata 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 tzv. Zlaté akcie,
která dávala státu právo veta v rozhodujících otázkách kolem vodáren.
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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
hlasovala 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 francouzskou
společností Veolia. Akcionáři měli schválit smlouvu o nájmu části podniku mezi
vodárnou a 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, a to z každého druhu akcií samostatně.

61
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

 Akcie na jméno. Skoupilo předem město Olomouc, za 190 Kč/akcii 16 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.
 Tzv. 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 francouzskému 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.

15. 11. 2001 Zpráva k nákupu akcií předložená zastupitelům města Olomouc – členem představenstva a
radním panem Procházkou (KDU-ČSL). Skutečná hodnota akcie přitom byla v tu dobu minimálně o 10001500 Kč/akcii vyšší a někteří lidé ve vedení města Olomouc toto věděli.
16
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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
francouské 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 francouského 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 15 let vyinkasovala Veolia v ziscích

přibližně 739,1 miliónů korun na Olomoucku
(slovy 739,1 miliónů korun)
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Rok 2005 společnost Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a.s.

Podobný příklad jako v Olomouci se stal dne 22. 6. 2005 na valné hromadě
okresní vodárny VaK Hradec Králové.
Zde hlasoval za stát pan Chaloupka. Tentýž člověk, který v roce 2001 rozesílal
vodárnám požadavek na změnu stanov tak, aby byla zajištěna ochrana
vodáren a trvalé ovládání vody ze stran měst a obcí.
FNM ho dne 6. 6. 2005 pověřil hlasovat ZDRŽET SE, ale on hlasoval PRO
uzavření smlouvy o nájmu a provozování s francouzským koncernem Veolia.
Jeho vysvětlení posuďte sami: „Hlasoval jsem PRO, protože jsem si uvědomil, že kdybych
se ZDRŽEL, tak bych tím vše zablokoval.“

Jsou jen dvě možnosti. Vedoucí oddělení, vedoucí sekce i místopředseda FNM
a) byli idioti
b) idioti nebyli
V každém případě nechtěli umožnit vyvedení zisků z prodeje vody na
francouzský koncern Veolia v Hradci Králové. Pan Chaloupka pochopil, co je
„správné“. Pochopil, že jeho nadřízení nejsou kompetentní. Hlasoval v rozporu
s jejich pověřením PRO.

Tím umožnil ovládnutí monopolu vody a zisků z vody Veolií na
Královéhradecku.

Když se i pokuta se vyplatí
Dohledný úřad státu, Komise pro cenné papíry, šetřila proces manipulace
s informacemi a o(h)lupování akcionářů při jejich přesvědčování, aby hlasovali
PRO smlouvy s koncernem Veolia. Potvrdil protiprávní jednání ze strany vedení
VaK Hradec Králové a uložil vedení VaKu Hradec Králové pokutu 700 tis. Kč.
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Ovšem soudkyně, která řešila žalobu na neplatnost valné hromady, která
schvalovala předání monopolu vody do rukou koncernu, neprovedla žádné
důkazy o tom, zda jde o tunel, ani ohledně hlasování FNM. Žalobu zamítla.
Většina hlasovala PRO. Z formálního hlediska je vše v pořádku. Přitom o tom, že
léta probíhal protiprávní proces, který většinu k hlasování zmanipuloval, nebylo
díky rozhodnutí Komise pro cenné papíry pochyb.
Když utrousila, že ji žaloba připadá jako žaloba kapitalistického Číňana a
odmítla svůj komentář zaprotokolovat, tak jsem pochopil, že zde se lidem
spravedlnosti nedostane. Za léta nejvyšší cenu vody tak mohou lidé na
Královéhradecku poděkovat nejen „politikům“, ale i této soudkyni.

Kolik peněz posílají občané Královéhradecka koncernu ve vodném a
stočném?
Od roku 2005 do roku 2014 vyinkasovala společnost Veolia téměř 400 mil.
korun zisku. Z toho 2/3 patří Veolii a pouze 1/3 VaKu Hradec Králové. Investice
do sítí financuje výhradně VaK Hradec Králové a obce.

cca 264 miliónů korun na Královéhradecku
Jak je nastaven provozní model v Hradci Králové zjistíte zde:
www.pravdaovode.cz/okres-hradec/okres-hradec-zisky/

Hadi na radnici se zastupiteli manipulovali. Na Královéhradecku pustili
zastupitelům mimo jiné „presentaci“ 17 o tom, jak vše bude skvělé, až koncern
vodu ovládne:

17

„Presentace“ je dnes důkazem, jak byli zastupitelé manipulováni. Presentaci a stanovisko Komise si můžete

stáhnout a projít www.pravdaovode.cz/hk-presentace
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Dotace z EU. Před uzavřením smluv i po něm ještě v roce 2006 byli lidé
o(h)lupováni, když jim bylo tvrzeno:
„Dotační projekt byl v červenci 2005 zaregistrován Evropskou komisí pro udělení finanční
pomoci z Fondu soudržnosti. Naši žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti EU ve výši 423 mil.
Kč bude vyhověno s vysokou pravděpodobností v roce 2007. Věříme, že se nám společným
úsilím podaří zajistit realizaci projektu v letech 2007 – 2010 a dostojíme tak se ctí všem
svým závazkům.
Předpoklad termínu výstavby je období let 2007 až 2010.
Konečným příjemcem dotace z Fondu soudržnosti EU je společnost Vodovody a
kanalizace Hradec Králové, a. s.“ 18

Je to další lež. VaK Hradec Králové přišel provozním modelem o možnost čerpat
dotace z EU a žádných 423 mil. Kč dotací nedostal.
 Nízká cena vody. Je to lež. VaK má jednu z nejdražších cen v celé ČR a
vývoj ceny nerespektuje slibovaný vývoji. 19

Koncern následně prorůstá do okresní vodárny?
Poté, co byly uzavřeny smlouvy mezi VaK Hradec Králové a Veolií, se
předsedou představenstva VaKu Hradec Králové stal bývalý člen
představenstva francouzské Veolie!
Ing. BARÁK František

Působí současně v orgánech společnosti Královéhradecké
provozní, a.s., z koncernu Veolia, která podniká na
infrastruktuře VaKu Hradec Králové!
Tento člověk byl přitom v roce 2004 v představenstvu

Příloha č. 3 – Tisková zpráva ze dne 19. 6. 2006 – VaK Hradec Králové dostane 423 mil. Kč dotací
Příloha č. 4 – Presentace předkládaná zastupitelům Královéhradecka, aby souhlasili s vyvedením
monopolu vody na koncern, slibující nízké ceny vody
18
19
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okresní Vodárny Kladno –Mělník, a.s. a připravil předání monopolu vody na
Kladensku a Mělnicku.
Tipněte si do rukou jakého koncernu?

Později se stal předsedou představenstva vodárenského sdružení SOVAK.
Představenstvo SOVAK bohužel již léta zcela ovládají zahranční koncerny.
Vše, co představenstvo SOVAKu rozhodne, jsou schopni schválit lidé změstnaní
francouzskou Veolií. Ze 17 členů představenstva je 9 členů zaměstnáno ve
vrcholových pozicích koncernu Veolia.

Rozhodnutí o zastupování FNM ČR na
valné hromadě v Hradci Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 6. 6. 2005
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POZOR! : Zaměstnanec Mze, pan Chaloupka věděl a ví, že soukromý
provozovatel do infrastruktury investovat nemusí, že investovat musí její
vlastník – města a obce. Přesto za stát hlasoval PRO model, kde zisky z vody
skončí u soukromého provozovatele.
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Když nejsou argumenty, přicházejí
gangsteři

Mze o tom, že stanovy – (ne)stanovy, okresní vodárny začínají ovládat
naháněči koncernů a chystají jejich „transformaci“, vědělo min. od konce
roku 2002.
Tehdy jsem na Mze zaslal „Rozbor českého vodárenství“, ve kterém jsem
doložil, že zahraniční koncerny skupují pod cenou akcie (hlasovací práva)
okresních vodáren, které pak skrytě ovládají. Reakce Mze byla velmi podivná:
„Vaše informace bereme na vědomí.“
V jazyce mého kmene to znamená: „My to víme a neřešíme.“ Požádal jsem
proto o osobní schůzku se zástupcem Mze a ten mi řekl:
„Dokud nebudu mít politické zadání, tak to řešit nebudu.“
Po této reakci jsem „Rozbor českého vodárenství“ poslat několika ministrům.
To, co následovalo, bylo jako z amerického akčního filmu.
Měsíc poté, co jsem se dozvěděl, že Mze „čeká na politické zadání“, mi u domu
někdo zapálil auto. Díky zásahu hasičů shořelo „jen“ auto a část garáže. Policie
pachatele nevypátrala.

Že to souviselo s informacemi o dění ve vodárnách jsem měl jistotu v dubnu
roku 2004, kdy mi „právník“ koncernu na valné hromadě okresní vodárny na
Moravě při odchodu zastoupil cestu a řekl:
„Může se stát, že opět budete chodit do práce pěšky.“
Více o tom, co jsem zažil na: MŮJ PŘÍBĚH a podobné praktiky zažili i jiní:
PRAVDA O VODĚ V PRAZE
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Kdo vlastně hájí zájmy státu a jeho
občanů v ČR?

Zeptal jsem se Ministerstva zemědělství (Mze): „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
výhodné nebo výhodnější než zachovat vodu a peněžní toky z ní v rukou měst a
obcí?“
Odpověď Mze 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.
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Ministerstvo životního prostředí od Evropské komise obdrželo stanovisko, že
nebude dotovat vodárny, kde byly uzavřeny smlouvy nevýhodné pro veřejný
sektor. 20

„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.
 Vodárny Kladno- Mělník, a.s.
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

30. 4. 2004
15. 12. 2004
22. 6. 2005

https://youtu.be/p3lFbZ5Yb0I

20

Vyjádření Ministerstva životního prostředí pro Reportéry ČT v roce 2011
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Mze neřešilo, že jediný zdroj financí pro obnovu infrastruktury okresním
vodárnám z velké části vyschne, protože priorita koncernů není financovat
obnovu a rozvoj sítí, neboť jdou do vodáren vydělávat.
Otázku: „Jaké mají obce výhody z toho, že svěří vodovody a kanalizace
soukromé firmě?“, položil zástupci Mze v roce 2004 reportér ČT.
Velká vodárenská loupež aneb pokus Mze vysvětlit nevysvětlitelné.

https://youtu.be/uEutxerhU6U
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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 (Severomoravské
vodovody a kanalizace) nebo jejich velké části (Ostrava, Brno, Severočeské
vodovody a kanalizace) 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 dohlížejí. Jde často jen a jen
o ten dojem.

Uvědomte si, že většina politiků:
 Vodárenství rozumí podobně jaké vy. Tudíž nerozumí a někteří se co 4 roky
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 problémy 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, potřebnou 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 na břeh 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“. Ten 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.
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Tyto praktiky jsou dnes realizovány u nás. Opět přichází bílý muž jako bůh
s know-how ze Západu. Místo korálků přináší zastupitelům inflační růst
ceny vody za slib, že zajistí dotace z EU a že bude investovat namísto obcí.
To vše, když se podepíše „smlouvička“, kterou bude celý prodej vody
předán do rukou „bílého muže“, a ten se již o vše ostatní postará.
Výsledek je stejný, ale rozdíl mezi námi a Indiány existuje. U nás náčelníci
na radnicích číst a počítat umějí. 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 vědí, 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 protiprávní 21.

21 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 2. 2010 9/50 Cm 53/2004 - 754
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SmVak a ukázkové příklady „smlouviček“

Severomoravské vodovody a kanalizace – SmVaK
Představte si, že ovládáte monopol dodávky vody v regionu velkém jako kraj.
Neexistuje konkurence, lidé vodu odebrat a zaplatit musí a o toto monopolní
postavení vás nemůže nic připravit. Víte, že cena vody je o polovinu levnější než
v zahraničí a všechny ceny – tepla, elektřiny, plynu, tedy i vody – se postupně
srovnají s cenami v západní Evropě. Tudíž vaše příjmy porostou.

Jednoho dne zaklepe na vaše dveře Had
v obleku s nabídkou, že váš podíl ve
vodárně koupí a ovládne monopol vody
místo vás. Použije cukr i bič. Nabídne
něco bokem (místo ve vodárně,
přednostní investování, pozornost pro
vás), aby vaše „ochota přemýšlet“
o prodeji byla větší. Současně tvrdí, že
se jeho nabídka nebude opakovat a
pokud neprodáte, další už nepřijde a váš
podíl bude bezcenný.

Prodáte se svými kolegy vodárenský
monopol?
Předpokládám, že ne a řada z vás si při této představě asi i ťuká na čelo. Vy
akčnější nejspíš uvažujete o tom, jakou formou byste tohoto dobráka
vyprovodili ze dveří tak, aby již nikdy neměl chuť se u vás ukázat.
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„Bitva“ na moravské Bílé hoře
V letech 1998–1999 proběhla na severní Moravě bitva o vodu a akcie SmVaKu.
Její výsledek zpečetil osud severomoravských měst a obcí a jejich obyvatel na
desítky let.
Zástupci obcí a měst reagovali na počátku stejně. Když Hadi v oblecích začali
obcházet obce s nabídkou na odkup akcií, tak se domluvili, že akcie prodávat
nebudou – máme 90 %.
Nepočítali ale s Hady na radnicích, kteří dohody nedodržují a „zprivatizují“
i vlastní matku, jen když z toho něco kápne. Když prodalo první město, tak
spustilo domino. Na další schůzce měst a obcí již 3–4 města nebyla a podíl měst
klesl na 70 %. Poté se jednota měst zhroutila jako domeček z karet. Města
prodávala akcie SmVaKu absolutně pod cenou, bez soutěže, bez výběrového
řízení a bez znaleckých posudků.
„Když se začali potencionální kupci ucházet o koupi akcií, tak jsme se se zástupci obcí scházeli
a vždycky jsme se ubezpečili, ne neprodáme jim to, máme 90 %. Na další schůzce jsme se
sešli, už tam tři čtyři města nebyla. Máme 70 % a tak to šlo pořád dolů. Ulupovali z toho obce
po obci, až jsme zůstali v okrese ti, kteří byli v menšině“.

Petr Vícha, senátor a starosta
Bohumína v pořadu REPORTÉŘI ČT
„Byli jsme masírováni lidmi, kteří byli velice dobře cvičeni na tyto situace, že to máme prodat
teď, protože za několik týdnů či měsíců to bude mít hodnotu papíru. To nebyla pravda. To
nikdy nebyla a nebude pravda.“

Jan Lipner, starosta
Horní Suchá v pořadu REPORTÉŘI ČT
Alespoň polovinu tržní hodnoty akcií dostali jen ti poslední, kteří prodávali za
cenu 2000–2500 Kč za akcii, když vrcholil boj o majoritu v SmVaKu.

Začátkem roku 2000 již vlastnily přes 90 % akcií SmVaKu dva
zahraniční koncerny – anglický Anglian water a francouzský ONDEO.
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Města rozprodala svůj 90% podíl a vliv v krajské vodárně SmVaK, která byla
založena v roce 1992. Šlo o největší vodárenskou společnost na Moravě, která
zajišťovala vše kolem vody téměř pro celý Moravskoslezský kraj – vyjma
Ostravy, kde vznikaly Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 22
Obce dostaly podíly v SmVaKu od státu bezúplatně a vlastnily je z více než 90 %.
Rozhodovaly o všem. Prosadily nevyplácení dividend a místo toho se zdroje
vybrané od lidí za vodné a stočné investovaly zpět do obnovy a rozvoje
infrastruktury nebo se z nich tvořila rezerva v podobě nerozděleného zisku.
Společnost SmVaK se základním kapitálem 3,5 miliardy korun, a potenciálem
produkovat cca 330 mil. Kč čistého zisku, byla během let 1998–1999 prodána
městy za 1,2 miliardy korun! To znamená pro jakýkoliv koncern návratnost
investice do 4 let a poté možnost již jen vydělávat!

Znalci a nejen oni byli v šoku. Za směšné ceny byly prodávány i podíly velkých
měst. Pro srovnání akcie Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. byly rok poté
prodávány v soutěži a cena dosáhla výše cca 11 600 Kč za akcii.

Skutečná hodnota akcií SmVaKu byla min. 3500–4000 Kč za akcii. Celková škoda
způsobená městům a obcím tímto obchodem století dosahuje miliardové výše.

Vláda, Ministerstvo zemědělství ani policie neudělali nic. Bylo
zhasnuto a z SmVaKu díky tomu odteklo za 15 let přibližně 10 miliard
korun do zahraničí!

22

Také z větší části „zprivatizované“ francouzskému koncernu ONDEO
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„Rozprodej“ akcií SmVaKu je nepromlčitelný, protože jeho celospolečenské
dopady nejen že trvají, ale jsou každým rokem závažnější.
SmVaK se stal soukromý a přišel tím o možnost čerpat dotace z EU. Jak se
zanedlouho ukázalo, lidé, města i obce přišli o daleko více.
V roce 2006 se ukázala skutečná tržní hodnota akcií SmVaKu. Tehdy již akcie
vlastnila slovenská skupina PENTA. Ta si z vodárny nejdříve vyplatila vše, co
bylo možné – dříve nerozdělený zisk, kapitálové fondy a také dluh ve formě
emise dluhopisů ve výši 2 miliard korun. Poté akcie SmVaKu prodala údajně
s hrubým ziskem

4,380 miliardy Kč
(čtyři miliardy tři sta osmdesát miliónů korun) 23.
Radost majitelů PENTY byla obrovská!

Doložte, na základě čeho zastupitelé rozhodovali
Požádal jsem zástupce měst o doložení posudků, na základě kterých akcie
prodávali. Většina dnešních starostů u prodejů akcií nebyla. Řekli mi, že žádné
posudky nenašli. Jeden „starosta“, který u prodejů byl, mi také nic nedoložil,
ale zato mi vynadal.
„Co se v tom vrtáte, nepokoušejte se nám nasazovat psí hlavu.“

23

Informace Reportéři ČT 7. 2. 2011
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Slovenský Jánošík aneb, co bylo
vyplaceno z SmVaKu PENTĚ?

Odtok peněz ze Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s.,
do anglické Anglian water a do slovenské PENTA
Zahraniční společnost
ovládající SmVaK

Rok

Vyplacená
Zahraniční
dividenda,
vlastník
nerozdělený zisk
mil. Kč

mil. Kč

Obce a
drobní
akcionáři
mil. Kč

Anglická Anglian Water

2002

131,4

128,6

2,8

Slovenská PENTA

2003

2258,0

2223,0

35

Slovenská PENTA

2004

202,7

199,6

3,1

Slovenská PENTA

2005

598,3

589

9,3

3 190,4

3 140,2

50,2

CELKEM

Údaje z Analýzy Transparency international ČR: Kam odtékají zisky

Je to legální. Z pohledu zastupitelů měst a obcí, kteří toto umožnili, minimálně
hanebné. Na jejich jednání doplácejí lidé, města a obce severní Moravy.
V letech 2002–2005, za pouhé 4 roky, odteklo z SmVaKu do zahraniční z peněz,
které zaplatili spotřebitelé nebo města a obce severní Moravy:

3,1 miliardy korun 24

24

Požádal jsem SmVaK o potvrzení správnosti čísel, protože ve výročních zprávách a zápisech z valných hromada jsou někdy
nesrovnalosti. Odkázali mne na dokumenty na svých webových stránkách. Z nich informace čerpám. Pokud najdete někde jiný údaj,
zašlete mi ho prosím s daným dokumentem nebo s jeho zdrojem.
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Peníze, které by jinak zůstaly občanům, skončily v zahraničí
patrně na účtech společnosti Waterfall Holding B.V. The
Netherlands, která vlastnila 98,45 % akcií SmVaKu. 25
A tam jsou občanům a městům či obcím severní Moravy k ničemu.
Jaké kroky dovedly Pentu k takovému úspěchu? Načasování a zadlužení
vodárny, ze které si díky úvěru Penta vyplatila téměř 2 miliardy korun.
„Penta, jako majoritní akcionář, rozhodla, že si vyplatí jednak dividendy a
jednak kapitálové fondy. Ale ty kapitálové fondy je možné vyplatit, jen když
mám peníze. Peníze nebyly, no tak se půjčily a je naprosto jasné, že banka jim
půjčila na výplatu… Peníze, které tam přišly, byly okamžitě použity na výplatu
Pentě. Společnosti nezůstalo z toho úvěru v podstatě nic… Společnosti SmVaK
zůstala povinnost splácet 2 miliardový úvěr, včetně úroků“ 26
Lubomír Harda, auditor

Kolik peněz odteklo do zahraničí z SmVaKu, po příchodu
„strategického investora“ PENTY?

https://youtu.be/Rs_beuPf1Rs

25

Vklady byly prováděny s emisním ážiem. Město za 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč vkládalo do SmVaKu
majetek v hodnotě 2 100 Kč. Emisní kurz akcií SmVaKu v roce 1999 obsahoval emisní ážio 1 100 Kč na akcii.
Jednoduše řečeno, za infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo město jen 21 000 ks akcií, ne 44
100 ks akcií.
26 Pořad REPORTÉŘI ČT 7. 2. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporterict/211452801240006/
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AQUALIA aneb španělské finanční tango
V roce 2006 koupil téměř celý SmVaK španělský koncern AQUALIA a přišly další
finanční operace a zdražování vody a další naše peníze tekly do zahraničí.
Priority koncernu AQUALIA jsou níže doložené.
Španělská AQUALIA vyplácí ročně v průměru 317 mil. Kč dividend.
Zahraniční
společnost
ovládající
SmVaK

Rok

Zisk

Vyplacená
dividenda, Dividenda
Investice
Investice Odpisy
nerozdělený Kč/akcie
– odpisy
zisk

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

AQUALIA (Šp.)

2006

243

245

71

461

363

98

AQUALIA (Šp.)

2007

402

387

112

459

342

117

AQUALIA (Šp.)

2008

372

350

101

518

358

160

AQUALIA (Šp.)

2009

359

252

73

510

408

102

AQUALIA (Šp.)

2010

353

332

96

503

412

91

AQUALIA (Šp.)

2011

362

319

92

521

421

100

AQUALIA (Šp.)

2012

385

298

86

505

436

69

AQUALIA (Šp.)

2013

388

335

97

515

446

69

AQUALIA (Šp.)

2014

411

339

98

511

460

51

3 275

2 852

4 503 3 646

857

CELKEM

Za 9 let (2006–2014) odteklo formou dividend z peněz, které obyvatelé severní
Moravy zaplatili ve vodném a stočném, téměř: 27

2,9 miliardy korun
27 Požádal jsem SmVaK o potvrzení správnosti čísel, protože ve výročních zprávách a zápisech z valných hromada jsou někdy
nesrovnalosti. Odkázali mne na dokumenty na svých webových stránkách. Z nich informace čerpám. Pokud najdete někde jiný údaj,
zašlete mi ho prosím s daným dokumentem nebo s jeho zdrojem.
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Tyto peníze platí spotřebitelé na severní Moravě. Do infrastruktury přitom
investovala nad rámec odpisů pouze 900 miliónů korun a investice financuje
na úrovni prosté reprodukce (z odpisů). I o tom existuje důvodná pochybnost,
neboť historické ocenění a z něho odvozené odpisy zdroje na dnešní a budoucí
investice v odpovídající výši netvoří.
Odpovědět na otázku, zda dochází k „vybydlování“ infrastruktury nebo ne, si
musí každý sám. Můj názor je, že ano.

Vypadá to jako letadlo a možná se v čase
ukáže, že to letadlo skutečně je.
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Japonské seppuku – porcování SmVaKu

V roce 2014 prodala španělská Aqualia cca 49 % akcií SmVaKu japonské
finanční skupině. Ta chce své peníze zpět a vyplatí se z SmVaKu.
Z SmVaKu kromě dividend nyní tečou dokonce miliardy korun. Jde o zdroje
původně kumulované v rezervním fondu a v kapitálových fondech. Společnost
navíc snížila základní kapitál z 3,458 miliard korun na cca 1,296 miliardy korun
a rozdíl:

2,162 miliardy korun bude opět vyplaceno. 28
Aby SmVaK mohl tyto miliardy vyplatit, prodal bankám své dluhopisy ve
výši 5,4 miliard korun. Tuto částku, kterou dostal od bank, rozdělil. 3,4
miliardy korun poslal majitelům SmVaKu a za 2 miliardy splatil dluhopisy,
které vydal pod PENTOU v listopadu 2005.
V roce 2015 byly realizovány finanční operace, které vyvedou z SmVaku:

3,4 miliardy korun 29
V zahraničí skončí z této částky více než 98 %, z toho v Japonsku přibližně
polovina.

28
29

Z této částky připadne 98 % španělskému koncernu

Údaje čerpané ze zápisu z valné hromady 2015 a z výroční zprávy za rok 2014
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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. Od 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 příchodu
„strategického 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, o 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 a 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 nevyplácejí.
Protože jejich cílem je obnovená infrastruktura, nikoliv nadité peněženky
vlastníků koncernu.
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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.

„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
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Společnost Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s. (VaK Zlín)

Zde proběhlo předání monopolu s vodou
v roce 2004. Koncern Veolia vodárnu
ovládal, rozdělil a nechal si část, která je
schopna produkovat zisky. 30
Aby k tomu došlo, bylo využito služby Hadů
na radnici a taktika Trojských koňů.
Jednotlivé kroky a celý proces, jak k tomu
došlo, je podrobně popsán na stránkách
PRAVDA O VAKU ZLÍN. Zde je vidět obdobný
proces jako v Olomouci.

Na Olomoucku Veolia ovládala monopol
vody již více než rok předtím, než byly ve
VaKu Zlín oficiálně podepsány smlouvy znamenající předání monopolu vody
koncernu přes tzv. provozní model. VaK Zlín také ovládla daleko dříve.
Zisk a jeho dělení
Komu smlouva o nájmu a provozování
vydělává a pro koho je tento systém
pronájmu výhodný ukazuje přehled zisku.
Zisk Veolie schvaluje představenstvo VaKu
Zlín.
Smlouvy mezi VaK Zlín a Veolií jsou takto
vyvážené z pohledu tvorby a dělení zisku
z vody. 31

30

Obchodní a rozvojová strategie Veolie, zveřejněná již v roce 2003.

31

Podrobný a aktualizovaný přehled dosahovaných zisků
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Dotace z EU a odmítnutí jejich poskytnutí
Evropská komise odmítla „model/tunel“, jak byl nastaven ve Vaku Zlín,
dotovat z důvodu rizika zneužití dotací ve prospěch koncernu. Proč by měla
něco podobného dotovat, když peníze, které odvětví produkuje, místo do
obnovy posíláme koncernům do zahraničí?

Postup Hadů na radnici při
realizaci kroků, které měly
k výše
uvedenému
stavu
dospět, vedl ke ztrátě možnosti
získat dotace z EU z žádosti
o financování
dotačního
projektu podané ještě před vstupem ČR do EU.
Poté, co v roce 2004 došlo k „dobytí zlínské Tróje“, EU odmítla i druhý pokus
o zneužití dotací a vodárna Zlín opět dotace nedostala.
Všechny okolní vodárny dotace z EU dostaly a některé dokonce opakovaně.
Zůstaly totiž v rukou měst a obcí.

Sliby – vodné a stočné poroste o inflaci 32
Jednou z nejvíce používaných manipulací na zastupitele obcí nejen na Zlínsku,
aby souhlasili s předání monopolu vody koncernu, byl slib inflačního růstu ceny
vody 20–30 let. Tento slib byl uveden v řadě nabídek. Na zastupitele velmi
působil.
Kdo by taky měl odvahu toto odmítnout, když sama vodárna toto schopna
zajistit není?

Sliby obsahovaly nabídky na „odkup“ akcií vodáren zaslané městům a obcí v letech 2001–2003 např. PRAVDA O
VAKU ZLÍN
32
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Skutečný růst cen
Po privatizaci ovšem prakticky nikdy cena vodného a stočného o inflaci
neroste. Pokud ano, tak předtím přišly velké nárůsty cen, které byly vyšší než
inflace o 10 a více procent.
Vývoj vodného a stočného ve Zlíně a srovnání růstu cen a inflace.
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Srovnání vodáren z pohledu výše vodného a stočného ve Zlínském
kraji
Zlín se zahraničním
know-how má léta
nejdražší cenu vody
v kraji.
Ostatní vodárny jsou
v rukou měst a obcí a
mají cenu i o 15
Kč/m3 levnější.
Není
co
dodat.
Vlastně zde přímo
vidíte, co znamená
zahraniční
knowhow.

Odměny „politikům“
Vak Zlín měl léta 1 zaměstnance – sekretářku – a současně 13 „politiků“
v orgánech. Většina ze Statutárního
města Zlín. Dohlížejí na to, aby zisky
tekly tak, jak tečou. Dotace byly
čerpány tak, jak (ne)jsou čerpány.
Lidé platili za drahou vodu a cena
vody byla ve srovnání s okolními
vodárnami nejdražší v kraji. Prostě
aby systém, který „politici“ města
Zlín prosazovali, fungoval co
nejdéle.
Za dobu, co
vyinkasovali

systém

funguje,

27 miliónů korun
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Kdo basu nedrží, jde od válu a to okamžitě
Příběh bývalého zastupitele Statutárního města Zlín, Miroslava Rafaji ukazuje,
že volby nic ne(z)mění, dokud lidé v regionu nevědí, že pro ně politici nepracují.
Po komunálních volbách v roce 2010 došlo ke změně na radnici
města Zlína. Odešly struktury (ČSSD–ODS), přišla koalice (STAN–
TOP 09). Změna nastala také v orgánech VaKu Zlín. Předsedou
dozorčí rady VaKu Zlín se stal nový zastupitel Statutárního města
Zlín, Miroslav Rafaja (M.O.R.).

Noví politici 2001
STAN/TOP 09
tvrdili, že model
s koncernem
je
nevýhodný.

ANO přišlo na radnici v roce 2014. Vstoupilo do koalice se STAN. Před volbami
voličům ukázalo, jaký systém byl mezi lidi a vodárnu Zlín zaveden. Kolik lidé
poslali do zahraničí. V podstatě, jaká škoda vznikla městům a občanům Zlínska.
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A poté změnili „názor“ i stranu, za kterou kopou. Město Zlín má rozhodující
většinu akcií a rozhoduje o tom, kdo sedí v orgánech VaKu Zlín. Představenstvo
VaKu Zlín zabránilo ukončení „tunelu“ a tím zabránilo možnosti čerpání dotací:

2× se odvolalo proti rozsudku soudu, který „tunelování“ vodárny
ukončuje a vrací prodej vody zpět do rukou měst a obcí a tím i zisky
z vody – 700 mil. Kč a také umožňuje VaKu Zlín dostat dotace z EU –
500 mil. Kč 33
- tedy 1,2 miliardy korun, které mohou být investovány do trubek

Názor nezměnil pan Rafaja
Nejprve se zorientoval v tom, co a jak se ve VaKu Zlín stalo a jak to chodí. Poté
zpracoval „Rozbor pravdivosti zprávy představenstva Vaku Zlín“ 34 a ten
předložil členům orgánů vodárny Zlín a zastupitelům města Zlín. Doložil, že:
 Zpráva, na základě které rozhodovali zastupitelé měst a obcí o udělení
souhlasu se smlouvami mezi VaKem Zlín a Veolií v dubnu 2004, je
prakticky celá lživá, nepravdivá a manipulační.
 To, co je ve vodárně Zlín nastaveno, bylo nastaveno na základě
nepravdivých a lživých informací a polopravd.
 To, co je nastaveno ve Zlíně, je pro VaK Zlín a města, obce a občany
Zlínska nevýhodné.

A byl hlasy „politiků“ Statutárního města Zlín okamžitě z dozorčí rady
VaKu Zlín vyhozen. Místo něho přišel člověk, který do ničeho
„nevrtá“.
Rozhodnutí Krajského soudu v Brně z února 2010 a z března 2014 je k stažení zde:
http://pravdaovode.cz/dokumenty-zlin/
34 Analýza je k stažení zde: http://pravdaovode.cz/analyza/
33
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Průběh instalace zahraničních firem do
pozic prodejců vody

Obdobný proces proběhl ve vodárenství, energetice i odpadovém hospodářství.
Všude tyto procesy provázely lži, intriky a anexe. Využilo se neznalosti,
nepozornosti zastupitelů a jednání Hadů na radnicích.
Voda
Energie
Odpad
Lži
Intriky
Anexe

Příklad, jak se „privatizovalo“ v Praze
O tom, že oddělit trubky od zisků je blbost, na kterou doplatíme, všichni věděli.
Někteří proti tomu bojovali. „Klausova tma“ byla ovšem dokonalá.
Názor poslance Františka Čecha

https://youtu.be/LeYkwp4wpls

Kdo je kdo?
PVK = Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je společnost, kterou vlastní
francouzská Veolia – prodává vodu v Praze, inkasuje vodné a stočné a najímá si
vodárenské trubky od PVS.
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PVS = Pražská vodohospodářská společnost, a.s., je společnost, kterou
vlastník Hl. město Praha – vlastní trubky, financuje investice do sítí, které poté
pronajímá PVK, která inkasuje zisky z vody.

Co se dělo?
Od podání písemné nabídky na odkup 34% podílu akcií PVK z majetku Hlavního
města Prahy za 840 mil. Kč do akceptování prodejní ceny 880 mil.Kč uplynulo

12 pracovních dnů
Od předání návrhu tří smluv mezi hlavním městem a francouzskou Veolií
zastupitelům a jejich odsouhlasení na zastupitelstvu uplynulo
cca 18 hodin!
Dle jednacího řádu Zastupitelstva Hlavního města Prahy měli zastupitelé
obdržet materiály na zasedání nejméně
7 dní předem.
Při prodeji 34 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. 35 francouzské
společnosti Vivendi (dnes Veolia) dostali zastupitelé Hlavního města Prahy
dokumenty a návrhy smluv ve středu odpoledne dne 2. 10. 2002,
1 den před hlasováním.
Zastupitele nikdo neupozornil, že s prodejem akcií je spojeno bezúplatné
prodloužení nájemní smlouvy a provozováním o 15 let, což bude znamenat, že
Vivendi bude ovládat monopol vody do roku 2028 a zisky z prodeje vody budou
u ní končit ne do roku 2013, ale do roku 2028.

35

Podrobně je proces zdokumentován na http://pravdaovode.cz/praha/
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Nikdo na to neupozornil ani tři znalecké kanceláře, které si objednalo Hlavní
město Praha. Ty tak vypracovaly zcela nezávislé a zcela bezcenné znalecké
posudky oceňující hodnotu akcií PVK. Stanovily totiž hodnotu akcií s dobou
trvání smlouvy o provozování do roku 2013.

15 let inkasa zisků z vody v Praze dostala Veolia díky
Hadům na radnici zdarma!
Část zastupitelů upozornila na protiprávní postup a na to, že nikdo ze
zastupitelů neví o tom, o čem vlastně rozhodují, přitom se jedná o miliardy.
Zastupitel Martin Bursík

„Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do
schránek. Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je
majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové
smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi
Hlavním městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně
formulované. Máme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom
si je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne.
Máme věřit a pod tlakem události toto máme schválit. Myslím si, že toto není
od vás přinejmenším korektní. Existují elektronické možnosti komunikace, mohli
jste nám to zaslat několik dní předem. Jedenkrát jste to projednávali na radě,
jednáte o tom velmi dlouho, máte za sebou snad osm jednání. Dlouhodobě
průběžně v rámci svého mandátu sleduji nejen oblast životního prostředí, ale i
vodovodů a kanalizací. Nestíhám to. Nepřečetl jsem si to, nejsem schopen se
k tomu vyjádřit. Pravděpodobně kolegové mají z jiných zdrojů informace
v předstihu a jsou schopni to posoudit, já nejsem.
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Nechci působit obstrukčně, ale myslím si, že by bylo solidní, je-li to tak
podstatné – jedná se o 1 mld. Kč – dejte nám týden, svolejte mimořádné
zastupitelstvo a tam nechte bod projednávat. Dejte nám čas k tomu, abychom
mohli tuto věc posoudit a nebylo naše hlasování založeno pouze na důvěře.“
Zastupitel Michael Hvížďala

„Není možné, abychom zhruba po šesti až osmi letech mnohasetmilionové
transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali
několik hodin před jednáním.
Upozornit na to, že projednat více než devadesátistránkový materiál, který je
velmi složitý – záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je
možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli tunelování
1. městské banky 36, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým
způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.“
Hodně drahý Trojský kůň
Osudová byla tzv. smlouva o smlouvě budoucí, o které tehdejší zastupitel
Witzany (SNKED) později mluvil jako o Trojském koni. V této smlouvě PVK/
Vivendi žádalo město, aby se zavázalo, že pokud PVK odkoupí oněch 34 % akcií
a v budoucnu, když o to požádá, tak Praha prodlouží zdarma pronájem
vodohospodářské infrastruktury společnosti PVK až do roku 2028.
V příloze smlouvy o smlouvě budoucí byla pro tuto příležitost ukryta
alternativní rámcová smlouva, která oproti výše zmíněné první prodlužovala
platnost smluvních vztahů mezi PVK a Prahou z roku 2013 o dalších 15 let.
Pánové Bursík, Hvížďala a Witzany se nepletli.
36

Osobu, kterou najdete jak v 1. Městské bance, tak u prodeje akcií PVK je Jiří Paroubek (ČSSD)
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U vodáren v Praze je zdokumentován celý proces „vyvedení zisků z vody“
na zahraniční firmu. V podobném režimu probíhal tento proces v podstatě
po celé ČR!
PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Navíc díky této smlouvě do PVS ani Hlavnímu městu Praha nepřitekly dotace
z EU. Přibližně to znamená mínus dalších minimálně šest miliard na Ústřední
čističku odpadních vod Praha a mínus dalších cca pět miliard na projekty
obnovy kanalizací v Praze.

–11 miliard korun z dotací EU
Je to logické.

Proč by nám z EU posílali dotace, když sami ve stejnou chvíli posíláme
koncernu šest miliard?
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Byznys prorůstá do politiky a politika do byznysu
Monopol prodeje vody je pro koncern ideální „nevyčerpatelný“ zdroj zisku.
Města, které teprve nedávno 37 nabyla monopol vody od státu, byla pro
naháněče koncernů snadným cílem.
Zájmy koncernů a „politiků“ se propojují. Koncerny pomohou „politikům“
ke zvolení a ti jim na oplátku pomohou k zisku, který jde z kapes obyvatel a
z veřejných rozpočtů. Koncerny nevymýšlí nic, co jim jinde nefunguje.
Když „politici“ prohrají volby, jdou pracovat kam?

https://youtu.be/YLce0lBD05E

Totéž se děje i v České republice. Zde je příklad.
Oldřich Vlasák (ODS) a VaK Hradec Králové. „Číše primátora“ města, dle médií
sponzorovaná koncernem. Návrh privatizovat prodej vody ve VaKu Hradec
Králové, který se realizuje v roce 2005. Kandidatura pana Vlasáka do
Evropského parlamentu. Když skončí parlamentování, ODS nemá pozice na
radnici. Pan Vlasák neuspěje v kandidatuře do senátu a stává se ředitelem
odborného vodárenského sdružení SOVAK, jehož představenstvo je plně pod
kontrolou koncernů (devět ze sedmnácti členů představenstva SOVAK je
propojeno s Veolií). Není to nezákonné, ale je třeba tyto vztahy znát, protože
názory pana Vlasáka nemusí být „nezávislé“.

Státní vodárenské podniky byly rozděleny a jejich majetek přešel bezúplatně na města a obce, které
založily okresní vodárny v letech 1993-1994
37
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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, s vodárnami a se vztahy mezi infrastrukturou a s 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 dvacet let jsou dvě 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,
na občany i na 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 vodárny 38. 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. Vědí, že nemohou
nabídout 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 k 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.

4. 4. 2002 Důvodová zpráva předložená zastupitelům Statutárního města Zlín k návrhu prodeje vody
předsedou představenstva VaKu Zlín
38
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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, byly 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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Kdo vlastně prodává českou vodu
v jednotlivých okresech ČR?

Proces, který jsem výše popsal, proběhl téměř po celé České republice. V řadě
regionů zastupitelé podlehli, ale budete překvapeni, protože v řadě okresů (ty
modré) zůstaly vodárny i prodej vody přesto zcela pod kontrolou měst a obcí.
Níže je přehledná mapa vodárenských firem v okresech, které dodávají,
odvádí a čistí vodu. Najdete zde podrobné informace o 25 největších
vodárnách na vodárenském trhu v ČR. Máte-li o nějaký okres zájem, pište na
rn@cccfm.cz.
Pod mapou vyberte konkrétní informace.

Zde s o vodárnách dozvíte mnohem více: VODÁRNY

105
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

Okresní vodárny v rukou měst a obcí, které vlastní a současně provozují
vlastní infrastrukturu, jsou pro města a obce nejvýhodnější podobou
zajištění dodávky vody a nejen to, výhodné jsou především z pohledu:






Schopnosti měst určovat výši ceny vody.
Provozování vlastního infrastrukturního majetku.
Rozhodování o prioritě financování rozvoje a obnovy infrastruktury.
Možnosti čerpání dotací z EU.
Zajištění finančních zdrojů na obnovu infrastruktury.

Vodárenští odborníci, kteří pracující pro města, hájí zájmy a priority měst
a obcí a jejich občanů. Jejich prioritou rozhodně není vybrat od lidí co
nejvíce a co nejvíce z toho poté poslat do daňových rájů.
Tip: Informujte se o vodárně ve vašem okrese a porovnejte informace o ní
s okolními vodárnami.

VODÁRNY
Jak se k informacím dostanete a jak s nimi pracovat popisuji v e-booku.
„9 odpovědí na otázky, proč platíme za vodu
stále více, ačkoli nemusíme“.
Najdete v nich odpovědi na vaše otázky:
 Jak je to u nás v okrese s cenou vody?
 Kde končí peníze, které platím?
 Jaký je zisk z vody?
 Kde najdu srovnání vodáren?
 Jak je to s čerpáním dotací?
 Kde najdu informace o vodárně, která mi
dodává vodu?
 S jakým ziskem nakládá vodárna městská
a s jakým soukromá?
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Ukázkový příklad jak se z okresní vodárny stane formální subjekt zcela
závislý na koncernu najdete na PRAVDA O VAKU ZLÍN. Díky tomu zjistíte, co
„politici“ dělají. Zjistíte, že z peněženek lidí na Zlínsku „politici“ posílají na
účty koncernu 80–90 mil. Kč zisku ročně, přitom městská vodárna nemá
peníze na investice a inkasuje pouhých cca 7–10 mil. Kč zisku.
Díky tomu hned víte, proč je cena vody nejdražší v celém Zlínském kraji.
Před „privatizací“ tomu tak nebylo.

„Obkecat“, že máme v okrese nejdražší cenu vodného a stočného a
sousední vodárny, které zůstaly v rukou obcí, mají cenu až o 15 Kč/m3
nelze. Jsou „politici“ a lidé ve vedení vodárny, kteří to zkoušejí, ale
okamžitě to ví veřejnost a ta na to upozorňuje další lidi. O osudu těchto
„politiků“ na radnici je v podstatě rozhodnuto. Lidé obdobným
způsobem poděkovali za posledních 20 let celé „ODS“.

Díky výše uvedeným informacím již lidé nejsou snadno
manipulovatelní, vše si mohou ověřit a díky právu volit již nejsou
bezmocní.
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Odpovědi najdete také v následujícím přehledu. Vyberte si region a
informace, které vás zajímají: Aktuální informace najdete vždy na:
http://pravdaovode.cz/vodarny
(Přechod na odkaz: CTRL + KLIKNĚTE)

Okres/kraj

Provozovatel

Dokumenty Vodné/stočné

Zisky

Benešov

fr. SUEZ

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Město Brno

Brněnské
vodárny

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Břeclav

VaK Břeclav

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Havlíčkův Brod

VaK
Brod

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Hodonín

VaK Hodonín

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Hradec Králové

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Kladno-Mělník

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Kroměříž

VaK Kroměříž

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Liberecký a
Ústecký

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Mladá Boleslav

VaK Mladá
Boleslav

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Havl.

Moravskoslezský šp. AQUALIA

Pokoutnost
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Náchod

VaK Náchod

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Nymburk

VaK Nymburk

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Olomouc

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Ostrava

fr. ONDEO

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Pardubice

VaK
Pardubice

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Plzeň

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Prostějov

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Přerov

VaK Přerov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Trutnov

VaK Trutnov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Uherské
Hradiště

Slovácký Vak

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Vsetín

VaK Vsetín

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Vyškov

VaK Vyškov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Zlín

fr. VEOLIA

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Praha:
PVS

PVK

a

Vyvedení
zisků

Vyvedení
zisků
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4.Kapitola: Řešení ve prospěch lidí, měst a
státu

Deziluze a marnost
Pokud jste dočetli až sem, tak jste právě pravděpodobně ztratili víru ve zdravý
rozum i v politiky a patrně i v lidi.

Pokud chápete, že voda je základ života a bez ní jsme ve vlastní zemi absolutně
v rukou koncernů, tak v tuto chvíli jste bez iluzí, cítíte beznaděj a patrně si
kladete řadu otázek, z nichž ta zásadní je:
Existuje vůbec řešení a způsob jak toto napravit a nastavit zpět v zájmu lidí,
měst a státu?
Jak lze systém napravit v prostředí, kde řada politiků a institucí, kteří mají
hájit zájmy státu a lidí, pracuje přímo nebo nepřímo pro koncerny?
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Řešení
Přes to, co jsem výše uvedl, co vím, co jsem zažil, proti čemu jsem se postavil,
na co upozorňuji, říkám:

Řešení existuje
Je logické, že se odvětví reguluje prioritami těch, kdo ho spravují. V případě
obecních vodáren je prioritou obnova infrastruktury. Peníze vybrané za vodu
končí zpět v trubkách, vodárny mohou čerpat dotace z EU, nehoní se za
dividendami. O to více se investuje a opravuje.

Proto je řešením mít vodu, její prodej a správu věcí kolem této
nenahraditelné suroviny výhradně v rukou měst a obcí nebo státu.
Vedou k tomu tyto kroky:
 Zpracovat koncepci státu k převzetí kontroly nad distribucí vody v ČR.
 Upravit legislativu tak, aby přestalo být ve vodárenství možné oddělit
neoddělitelné. Zisk od nákladů. Největší podíl na zisku musí mít vlastník
infrastruktury, který ji financuje, protože bez ní nelze žádné vodné a
stočné inkasovat.
 Legislativními kroky nastavit spravedlivé dělení zisku plynoucího
z vodného a stočného. Zisk z vody jde prioritně tomu, kdo financuje
obnovu infrastruktury. Kdo víc investuje, ten má více z profitu.
 Zastavit nemorální a ekonomicky sebevražedný model, kdy ten, kdo
nefinancuje infrastrukturu – nejdražší část celého procesu distribuce
vody – inkasuje ze zisku vytvořeného na infrastruktuře 90–95 %, zatímco
ten, kdo financuje 100 % investic, inkasuje z profitu jen 5–10%.
 Ukončit systém, kdy v odvětví chybí peníze na investice, kdy lidé platí ve
vodném a stočném 20–40 % zisku koncernům, které tyto peníze zpět do
odvětví nevrací.
 Vrátit prodej vody zpět výhradně do rukou měst a obcí nebo státu, tím
eliminovat priority koncernů – zisk, zisk, zisk.
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 Vodárny a vše, co se týká její distribuce, koncentrovat pod správu
veřejně prospěšných společností, které nepodnikají za účelem dosažení
zisku, ale za účelem obnovy a rozvoje infrastruktury.
 Vodárny, které jsou v rukou měst a obcí, spojovat do větších celků.
 Ukončit tunelování okresních vodáren tam, kde byly smlouvy
o provozování mezi okresními vodárnami a koncerny uzavřeny
protiprávně. Tzn. koncerny nikdy monopol vody v daném regionu
neovládly. I v ČR existují soudy. Tam, kde je žalobce, tam soudy
rozhodují.
 Tam, kde proces proběhl legální cestou a smlouvy o nájmu a provozování
infrastruktury mezi okresními vodárnami a koncerny končí, další smlouvy
s koncerny neuzavírat. Převzít provozování vlastní infrastruktury zpět do
rukou okresních vodáren. Vodní zdroj Želivka jsou důkazem, že to jde.
 Odkoupit zpět vodárny, které obce prodaly, obdobně, jako byla
odkoupena od Veolie a RWE vodárna v Berlíně.
 Podstatné je, kolik to bude stát. Zde je třeba vycházet z toho, za kolik
koncerny vodárny „koupily“. Případně nejdříve upravit legislativou zisky
z vody a poté, co voda nebude pro koncerny lákavý monopol, vodárny od
nich odkupovat za rozumnou cenu.
 Má k tomu dojít v Plzni a tak to půjde realizovat i jinde v ČR. V Plzni je
ovšem dohodnutá cena nemravná a patrně jde o další příklad zneužití
veřejných rozpočtů.

Eliminují se soukromé zájmy, priority a penězovody překupníků mezi lidmi a
vodárnami. V distribuci vody budou pouze priority měst, obcí a státu (občanů) a
v monopolu vody se eliminují priority nadnárodních koncernů.
Zruší se „kvazi regulační systém“, který není a nemůže být funkční a účinný,
neboť je vždy min. o dva kroky pozadu oproti fíglům, kterými koncerny nebo
jejich naháněči umí zákony a pravidla obejít. Stát s tím má vlastní zkušenost.
Nefunkčnost úprav stanov vodáren a tzv. zlaté akcie – a selhání lidského
faktoru v Hradci Králové nebo v Olomouci (str. 62).
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Systém a jeho základní priorita v případě, že jsou vodárny pod kontrolou a
správou měst a obcí, je sám od sebe nastaven tak, že není třeba žádné milióny
na regulační úřady, které tvoří často nesmyslné tabulky, úředníky a vyhlášky.
Vodárny v tom případě přestanou fungovat jako trafika pro Hady na radnicích,
případně pro pokoutné financování politických stran. Takže zájem těchto lidí,
kteří v každé lidské společnosti byli, jsou a budou, o toto odvětví opadne.

Řešením tedy je:
V prvním kroku vodu dostat zpět do
rukou měst a obcí a prodávat vodu
přes smíšené okresní vodárny.

V druhém kroku postupně založit
veřejné prospěšné společnosti až
velikosti krajů a do nich sjednotit
okresní vodárny.
Tím se eliminují ve vodárenském odvětví
zájmy samo-vyvolených, kteří vodu nevyrábějí, infrastrukturu nefinancují, ale
dělají si z ní byznys, kdy jim investice financují veřejné rozpočty (lidé z daní) a
lidé (zisk z vodného a stočného).

Co to neznamená?
Samozřejmě, že budeme muset stále řešit zajištění zdrojů na obnovu sítí, cenu
vody, stav infrastruktury, financování infrastruktury, čerpání dotací, kvalitu
managementu i „politiků“, ale to vše již bez moci a vlivu koncernů a bez ohledu
na jejich zájmy, priority a finance, které jim dávají moc – politiky ohnout.
Můžeme si i najmout zahraniční odborníky, ale rozhodně jim kvůli tomu, že
něco umějí, nemusíme předat celý byznys a zisky z vody.

113
2015 © www.pravdaovode.cz

www.facebook.cz/vodalidem

PRAVDA O VODĚ: Fakta
Proč? Ne/Budeme pít nezávadnou vodu, za rozumnou cenu

.

Ing. Radek Novotný

aneb Stop Hadům na radnicích a pitné vodě k nezaplacení.

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 €. 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, pro města 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 vyrábějí a
prodávají.

Jsem přesvědčen, že žádný Němec ani Korejec by nepostavil v ČR
investici za 3–5 miliard korun a poté by ji nepronajal konkurenčnímu
koncernu k podnikání za to, že mu během 50 let ve splátkách 3
miliardy vrátí!
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A není to jen můj názor
Tak jako Korejec se zachovaly města a obce v řadě okresů a nic koncernům
neprodaly a nepronajaly.
Podobný názor má také zástupce vedení smíšené okresní vodárny Přerov:

„Provozováním infrastruktury se vydělávají peníze. Když vlastníte
infrastrukturu a neprovozujete ji, tak je to stejné, jako by Škodovka
postavila fabriku na výrobu aut a potom ji pronajala Peugeotu, aby tam
vyráběl Peugeoty.“
MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva smíšené okresní vodárny Vodovody a
kanalizace Přerov, a.s.

Nebo zástupce vedení smíšené okresní vodárny Hodonín:

„Vlastnická struktura společnosti zůstala zachována v původní podobě
tzv. smíšeného modelu, což bylo klíčovou podmínkou relativně hladkého
čerpání finančních zdrojů z Fondu soudržnosti EU. Smíšený model se za
léta transformací a privatizací vodárenských společností v ČR ukázal jako
nejefektivnější:
Společnost řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami) majetek
provozuje a současně sama rozhoduje o jeho údržbě a obnově s cílem
trvalého zabezpečení modernizace a dobrého technického stavu. Zásadní
výhodou tohoto modelu je tak možnost udržování rovnováhy mezi
potřebami a finančními možnostmi společnosti při stanovování citlivé výše
vodného a stočného…“
Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. RNDr. Pavel Koubek, CSc., Výroční zpráva 12.
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Smíšené okresní vodárny v České
republice existují a fungují velmi dobře

Smíšené okresní vodárny dodávají vodu téměř na polovině území České
republiky a existují proto, protože se je se slušnými politiky a informovanými
občany podařilo před nájezdníky a Hady na radnicích ubránit.

http://pravdaovode.cz/vodarny/

Z pohledu stavu infrastruktury, objemu zainvestovaných financí, cen vodného
a stočného a čerpání dotací z EU fungují vesměs pro lidi a pro města daleko
lépe než ty okolní „zprivatizované“.

Smyslem existence a práce okresních vodáren v rukou
měst a obcí je služba veřejnosti.

Z pohledu stavu infrastruktury, objemu do trubek investovaných financí, cen
vodného a stočného a také čerpání dotací z EU na investice fungují smíšené
okresní vodárny pro lidi, pro města a obce i pro stát lépe než ty
„zprivatizované“.
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I zde je co napravovat
To neznamená, že ve smíšených vodárnách neexistují problémy, že zde není co
zlepšovat. Také to neznamená, že zde dochází např. k přerozdělování peněz na
investice vždy dle racionálního ekonomického a vodárenského pohledu.
Peníze vybrané od lidí jdou do investic v těch městech, kde je politický zájem
vedení velkých radnic, někdy na úkor rozumu. Je to chyba, ale alespoň končí
v obnově trubek v regionu. Po volbách se priority v investování mění apod.
Ale totéž, navíc pod dohledem koncernů a Hadů na radnicích se děje ve
vodárnách, kde prodej vody ovládají koncerny. Hadi na radnicích si s penězi
z nájmu za infrastrukturu hrají na volebním písečku a koncerny je na radnicích
potřebují. Takže se peníze investují tam, kde je potřeba Hady na radnicích
podpořit.
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Jak funguje smíšená okresní vodárna?

Jak jsem na začátku uvedl. Ve vodě je vše spolu propojeno.
Chápete již, jak souvisí to, co pijeme a stav vodárenské infrastruktury? Stav
infrastruktury a investice? Investice a cena vody? Cena vody s tím, komu
platíme? Komu platíme s tím, kolik investuje anebo posílá do zahraničí? Kolik
investuje, s kvalitou vody? Kvalita vody s tím, co pijeme? Proč v řadě míst České
republiky hrozí, že pitná vody přestane být pitná. Proč hrozí, že za vodu
zaplatíme 2-3x více, než nemusíme.

Srovnání vodáren z pohledu zajištění kvalit pitné vody, tzn.
financování investic
Smíšené okresní vodárny většinou investují do obnovy vodárenských a
kanalizačních sítí daleko více peněz než ty privatizované. Hovořím zde
o poměru zdrojů, které je třeba na velikost dané lokalitě a stavu infrastruktury
investovat. Ne o absolutním čísle. I když i to je u smíšených vodáren v rukou
měst velikostně srovnatelných regionů vyšší.
Tyto vodárny totiž používají jednak své zdroje z vodného a stočného, které si
postupně kumulují (netečou do zahraničí), a dále využívají bankovní zdroje a na
velké investiční projekty zajišťují spolufinancování z dotací.

Srovnání vodáren z pohledu výše vodného a stočného
Srovnání vodáren z pohledu výše ceny vody a přitom objemu investovaných
prostředků do infrastruktury vychází u většiny smíšených okresních vodáren
v rukou měst lépe než u těch „privatizovaných“.
Tam, kde jsou ceny na podobné úrovni jako u privatizovaných vodáren, tam je
důvodem právě to, že smíšená vodárna potřebovala zajistit zdroje na obnovu
sítí a proto zvedla vodné a stočné. Tyto peníze, které od lidí vybrala, ovšem
neutratila za jachty, ale investovala je do obnovy sítí, aby lidé měli zajištěno, že
pitná voda bude pitná a splašky budou vyčištěny.
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Neříkám to pouze já
„Pane Novotný! Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup
k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002
u nás v Mladé Boleslavi. Chválabohu jsme byli rozdílem dvou hlasů
v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému
„odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody,
ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro
budoucnost a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální
kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji“
Svatopluk Kvaizar, bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města
Mladá Boleslav

CENA VODY

Ověříte si, kdo má v republice nejdražší vodné a stočné, zda jde o vodárny
v rukou koncernů nebo v rukou obcí. Najdete zde také vodárny seřazené dle
výše ceny vodného a stočného.
SROVNÁNÍ VODÁREN Z POHLEDU VÝŠE CEN
Další informace o vodárnách vám doloží, že drahá voda není u vodáren, které
vedou žebříček cen v ČR, z důvodu financování velkých investic do
infrastruktury.
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Vodárna v rukou měst a obcí, která vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu
sama provozuje.
Velmi pěkně to vystihují slova uvedená ve Výroční zprávě okresní vodárny
Mladá Boleslav, a.s., jako filozofie a cíle společnosti a jejího vedení.
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
„Model smíšené akciové společnosti, kdy vlastník vodohospodářského
majetku a zároveň jeho provozovatel, jaký Vámi byl a je zde u nás zvolen,
se nyní konečně v posledních dvou letech vyhodnocuje jako jeden
z nejlepších a nejvhodnějších pro města a obce, zejména při žádostech
o dotace, jejich čerpání a následné provozování tohoto dotovaného
majetku.“
Ing. Jan Sedláček, člen představenstva a ředitel Vodovodů a kanalizací
Mladá Boleslav, a.s., Výroční zpráva 2012
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Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Nájezdy
naháněčů
koncernů,
probíhaly také v Přerově a také zde se
objevili Hadi na radnici.

Ale narazili na slušné politiky a
rozumné lidi, kteří se nejprve
informovali a poté udělali zásadní
kroky,
kterými
odhalili
před
zastupiteli manipulace Hadů a
nevýhodnost nabídek koncernů.

Zde poprvé vznikla v České republice „Dohoda o společné strategii měst a
obcí“, která potvrdila svou jednotu a rozhodnutí hájit zájmy lidí, měst a obcí
v okrese. Zavázaly se smluvně, že:





vodu zachovají v rukou měst a obcí,
nebudou prodávat akcie,
nebudou prodávat vodárnu Přerov,
nenechají postavit soukromý penězovod mezi lidi a vodu.

Prostě voda patří do rukou měst. Když ji držíme, nemusíme řešit zájmy
koncernů a řešíme pouze priority měst a občanů. Vodárnu se podařilo před
naháněči koncernů ubránit. I zde někdy doslova na poslední chvíli.
Obrovský kus práce zde odvedl pan MUDr. Michal Chromec. Dlouholetý
zastupitel města Přerov, současně člen představenstva okresní vodárny VaK
Přerov, s kterým na obraně VaKu, šíření informací mezi zastupitele a dokládání
faktů spolupracuji již od roku 2002.
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"My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes
dvanáct roků. Jak jsem tady tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími
lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými.
Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat,
ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a
našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým
potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.
MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva
města Přerov

Velké uznání za odvahu a charakter si zaslouží vedení vodárny, které ani
v kritických situacích nezačalo kolaborovat a jednalo v zájmu společnosti. A
samozřejmě všichni zástupci měst a obcí okresu Přerov, kteří podpořili kroky
pana Chromce, a odmítli různé neodolatelné nabídky i „krabice s víny“.

Stejná startovací pozice
Dvě vodárny na Moravě. Obdobné
zastoupení na radnicích, stejný
vlastnický podíl měst a obcí ve
vodárnách. V roce 2002 dostali stejné
(ne)odolatelné nabídky na odkup
vodárny „politici“ v Přerově i ve Zlíně.
Do roku 2004 prakticky stejné výsledky.
V Přerově zůstala vodárna v rukou měst
a obcí. 30 km od Přerova, ve Zlíně,
předali politici v roce 2004 monopol
vody koncernu.
Politici města Zlín dokonce vtáhli Trojského koně do okresní vodárny Zlín.
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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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Co a jak prováděli naháněči koncernů v Přerově, jak na to reagovala města a
obce, popsal předseda představenstva Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. a
zastupitel města Přerov, pan MUDr. Michal Chromec.
„Od 1. 11. 1993, kdy vznikla naše akciová společnost, která je z 95 % vlastněna městy a
obcemi, se tedy vrátila kompetence řídit tuto veřejnou službu samosprávám, které již před
100 lety prokázaly, že jsou schopny tuto odpovědnost nést. Když jsme se rozhodli pro
samostatnost a nezávislost naší společnosti, musíme přirozeně také unést sami celou
zodpovědnost spojenou s provozováním našich vodárenských zařízení. To znamená
infrastrukturu nejen vlastnit, ale také ji provozovat.
Uplynulých 20 let prokázalo, že jdeme správnou cestou. Cestou, kterou se mělo vydat celé
naše vodárenství. Bohužel mnoho komunálních politiků tuto odpovědnost neuneslo a
výsledkem je fakt, že zisky z provozování vodáren ve výši miliard plynou každoročně do
zahraničí.
Výrazem společné vůle samospráv našeho regionu je Dohoda o společné strategii měst a
obci, které jsou rozhodujícími akcionáři naši společnosti. Byla uzavřena v roce 2003 na 10 let
a prodloužena v roce 2013 o dalších 10 roků. Je zdrojem stability naši akciové společnosti.
Proto se můžeme v klidu věnovat úsilí o další zvyšováni produktivity práce a zlepšování
služeb, které poskytujeme našim klientům.
Závěrem chci při této příležitosti vzdát hold zastupitelským sborům měst a obcí – našim
akcionářům a každému jednotlivému zastupiteli, který svým rozhodováním přispěl
v posledních 20 letech k tomu, že se naše společnost mohla stát a také se stala pro mnohé
jiné vodohospodářské společnosti vzorem, jak poskytovat veřejnou službu za přijatelné ceny a
přitom pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.“
MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva VaK Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

https://youtu.be/-w5kh-M6i_w
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Proč se o smíšených okresních vodárnách
nemluví a nepíše v médiích?

Zde je vysvětlení
Média, která tvoří povědomí veřejnosti o problematice, konzultují téma vody
především přes názory zástupců oborového sdružení SOVAK. Jeho vedení a
představenstvo ale ovládají koncerny a proto tyto informace mediím neříkají.
Lidé zaměstnaní u koncernů nemohou říkat něco, co koncernům nevyhovuje.
Není to v zájmu koncernů.
Ministerstvo zemědělství si samo hlavu mýt nechce, navíc existuje podezření,
že někteří lidé zde působící pro koncerny pracují.
Vlády, které často zastupují strany, jejichž členové na nevýhodném systému
profitují, zatím nemají chuť ani odvahu s čím dál větším problémem něco dělat.
Poslanci, senátoři a krajští zastupitelé čerpají z médií a k úplným a pravdivým
informacím přístup nemají.
Komunální politiky často informují Hadi na radnicích
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5.Kapitola: Jak jde vrátit vodu do rukou
lidí?

Syndrom vařené žáby
Než popíšu, co je třeba dělat, předem vysvětlím, proč se v nápravě s vodou
zatím nic neudálo. Pochopíte tím i kroky, které následně uvádím a vysvětluji a
které musí proběhnout, aby došlo k nápravě.
Mnozí jste si již všimli, jak rostou ceny. Vše je postupné a nenápadné. Důsledky
činnosti Hadů na radnicích, Trojských koňů a předání monopolu vody
koncernům nenastaly v jeden den nebo za týden. Voda se ohřívá pomalu. Bez
zájmu médií a bez pozornosti lidí. Ohřívání vody trvá léta. Podívejte se znovu
na to, co se dělo v Olomouci, v Hradci Králové a SmVaKu (str. 61, 65 a 76).
Vše probíhá mimo pozornost lidí. Využívá se syndrom vařené žáby.
Je to jev, který vypozorovali vědci a lze ho popsat asi takto: Když vezmete žábu
a hodíte ji do vařící vody, vyskočí z ní ven. Ale když ji hodíte do studené vody a
budete teplotu pomalu zvyšovat, žába nevyskočí, jako by si říkala „je sice teplo,
ale ještě to jde“ a nakonec se uvaří.
To, co se děje v českém vodárenství, je tomuto více než podobné. Žábou jsme
my občané České republiky.

Co z toho vyplývá?
Zaprvé to, že mezi vědci jsou sadisté. Vaří živé žáby. Zadruhé to, že se většina
lidí v ČR jako žáby chová. Voda již nestojí 20 Kč/m3, ani 60 Kč/m3. Ona stojí již
kolem 100 Kč/m3 a lidé si říkají „ještě to jde, ještě není nejhůř...”, a posouvají
hranici snesitelného. Původní představy o „nejhůř” jsou přitom již dávno
realitou všedního dne.

To, co řada lidí (ne)chápe je fakt, že již je zle, protože stav
infrastruktury je pět minut po dvanácté a voda již vaří.
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Pravda se odhaluje postupně

Pravda o vodě přichází lidem na oči až teď po 15–20 letech. Dnes již část lidí i
politiků věnuje vodě pozornost a počet lidí roste. Vy, kteří čtete tuto knihu, jste
toho důkazem. Důvody jsou jasné, voda je vroucí:
 Mění se klima. Střídají se povodně a sucha.
 Voda začíná být vnímána jako komodita č. 1.
 Voda je komodita s největším procentním růstem ceny za posledních 20
let.
 Veřejnému sektoru i vodárnám chybí peníze na investice do vodárenství.
 Infrastruktura je „vymydlená“, neinvestuje se do ní.
 Místo vodáren financují investice do sítí města a odvětví dotují.
 Města infrastrukturu financují a poté ji stejně za babku předají
koncernům k podnikání.
 Vodárny, města a obce přišly díky „internacionální pomoci“ o možnost
čerpat dotace z EU na investice.
 Některé vodárny fungují evidentně jako trafiky a už se to ví.
 Oborová sdružení i některé lidi na ministerstvech ovládají koncerny.
 Města předala své vodárenské odborníky koncernům a nejsou schopna
vést odborný dialog.
 Zisky z vody, kapitálové fondy a nerozdělené zisky, původně tvořené jako
rezervy, tečou do zahraničí místo do obnovy trubek v regionech.
 Stát není schopen chránit své občany. Když koncern prodá své obchodní
postavení ve vodě subjektu, za kterým stojí rizikový kapitál, stát nemá
prostředek, aby obchodu zabránil.
 Stav trubek je v katastrofálním stavu a objevují se první vážné zdravotní
problémy obyvatel při dodávkách pitné vody (Praha Dejvice, Nový Bor).
 Pokud nepřijde náprava systému hned, tak přijde později. Bude o to
dražší a nejspíš to bude tehdy, až na závadnou vodu zemřou první lidé.
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Řešení máme přímo před očima

Prostě vodu, její prodej a správu věcí kolem této
nenahraditelné suroviny vraťme výhradně do rukou
měst a obcí, případně státu a zachovejme to tak.
Teď si mnozí myslíte:
To nepůjde. On se zbláznil. Je to Marx. Komunista. Blázen.
Koncerny to nedovolí, „Hadi na radnici politici“ to nedovolí…

Lidé by nikdy ničeho nedosáhli, kdyby říkali „to nejde“. Všechno, co lidé
realizovali, si nejprve umělo představit pár jedinců a bez ohledu na to, jak moc
to bylo nemožné a neskutečné. Začali na splnění své představy krok po kroku
pracovat. Až poté si totéž dokázali představit další lidé a nakonec to
„nemožné“ bylo realizováno.

Já na to říkám
„Všechno, co člověk zavedl, může změnit a napravit – pokud se pro to
rozhodne.“
Radek Novotný
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 Mezi prvním letem bratří Wrightových v Kitty Hawk a prvním krokem
Neila Amstronga na měsíci uběhlo 60 let, to je jen jeden lidský život.
 Kov klesá ke dnu a přesto z něho dnes stavíme lodě.
 Kdysi se mělo za to, že žádný člověk neuběhne 100 m pod 10 s. Současný
světový rekord mužů má hodnotu 9,58 s.
 Lidé s postižením nemohli sportovat a teď máme Paralympiádu.

Chcete příklad přímo od nás?
V roce 1968 přijely do Československa tanky a „internacionální pomoc“,
kterou k nám pozvali straničtí Hadi.
Stav, který nastal, vystihl Karel Kryl slovy: „ryjeme držkou v zemi“. Lidé
okupačním vojákům v tancích zpívali „Běž domů Ivane, čeká tě Nataša“, ale
potom, co následovalo, jen málo z nich věřilo, že tanky z ČR odjedou a
kolaboranti, kteří se dostali k moci, o své postavení přijdou.

Hadi na ústředních výborech nám všem tloukli do hlavy:
„Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“.
V roce 1989 přišli o svou moc kolaboranti a poté odjely i
sovětské
tanky.
27.
června
1991
odletěl
z Československa poslední sovětský voják, velitel
Střední skupiny sovětských vojsk genpor. Vorobjov.

Věčné časy trvaly jen 23 let!
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Jaký je rozdíl mezi tanky a předáním vody
koncernům?
Tanky byly, na rozdíl od příchodů koncernů do vodáren, ihned vidět. Všichni
chápali riziko a všichni jim věnovali pozornost. Že se někdo pokouší
„okupovat“ vodu nikde vidět nebylo a není. Riziko si uvědomuje čím dál více
lidí až poslední dobou.

Účinné řešení proti invazi jsou smíšené okresní vodárny
Vodárny v rukou měst a obcí nebo státu, které vlastní a provozují vlastní
vodárenskou infrastrukturu. Novou infrastrukturu měst a obcí nechávají vkládat
do vodáren a dále o jejich stav pečují.
Prioritou jejich činnosti je obnova infrastruktury a jak vidíte na příkladu
Přerova, Mladé Boleslavi nebo Hodonína, také cena vody.
Smíšené okresní vodárny, které se ubránily nájezdům, jsou důkazem, že českou
vodu si umíme prodávat sami a žádné zahraniční firmy k tomu nepotřebujeme.
Jsou existující alternativou a důkazem, že vlastník si spravuje svůj majetek lépe
a zodpovědněji než nájemce. Mnohé z nich přitom mají cenu vody levnější než
ty se zahraničním „know-how“ anebo je cena vody podobná, ale mají
mnohem více zainvestováno do obnovy trubek.

V případě vodárny v rukou měst a obcí žádné peníze, které lidé za
vodné a stočné zaplatí, netečou do zahraničí. Všechny končí zpět ve
vodárenském odvětví, v daném regionu.
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Co si umíme představit, to může
vzniknout

Nemusíte si představovat něco, co nevzniklo a neexistuje.
Alternativa výhodná pro lidi i pro vodu již existuje. Výhodnější alternativa již
existuje tady u nás i v zahraničí. Vraťte se k videu o převzetí vody zpět do rukou
Paříže (str. 113) a projděte si znovu informace o VaKu Mladá Boleslav a VaKu
Přerov (str. 120–122).

Díky tomu, co jste zde přečetli, víte, jak to s vodou fungovalo dříve. Víte, jak to
funguje dnes a víte, kam to směřuje v zahraničí.
A díky příkladům z Mladé Boleslavi, z Přerova a z Paříže si umíme představit, jak
prodej vody může fungovat bez koncernů a pro lidi lépe.

Jsou další regiony, kde slušní politici a lidé vodu a vodárny ubránili a to bez
ohledu na Hady na radnicích, naháněče koncernů, Trojské koně či selhání
zástupců státu.

Dám vám navíc příležitost si ověřit, jak a pro koho systém prodeje vody
napřímo bez zahraničních prostředníků nebo různých překupníků funguje. Pro
lidi a města nebo pro koncerny. Jaké mají priority, výsledky, ceny, dotace a
investice.
Obdobné jako v Mladé Boleslavi a Přerově nebo jako ve Zlíně, na severní
Moravě, v Praze či v Olomouci?

Níže je dalších 11 smíšených okresních vodáren, které vodárenské sítě vlastní
a provozují. Vodu prodávají a peníze vrací zpět do sítí v regionu.
Aktuální informace najdete vždy na
http://pravdaovode.cz/vodarny
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Okres/kraj

Provozovatel

Dokumenty Vodné/stočné

Zisky
z vody

Břeclav

VaK Břeclav

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Havlíčkův
Brod

VaK Havlíčkův
Brod

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Hodonín

VaK Hodonín

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Kroměříž

VaK Kroměříž

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Mladá
Boleslav

VaK Mladá
Boleslav

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Náchod

VaK Náchod

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Nymburk

VaK Nymburk

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Pardubice

VaK Pardubice

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Přerov

VaK Přerov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Trutnov

VaK Trutnov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Uherské
Hradiště

Slovácký VaK

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Vsetín

VaK Vsetín

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky

Vyškov

VaK Vyškov

Výroční
zprávy

Ceny

Zisky
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Na začátku musí být informace

Díky čemu ubránili slušní lidé a politici vodárny? Díky informacím.
Díky nim se lidé nelekli a nemohli být zmanipulováni. Podařilo se mezi ně
informace šířit. Konfrontovali je s tím, co říkali Hadi na radnicích a
usvědčili je ze lži.
Velmi důležitou roli hrála informovanost občanů a jejich podpora politiků,
kteří „vodu“ bránili.
Informace ovšem měli i ve Zlíně nebo v Praze. Zde sehrála roli pasivita
mlčící většiny, stranická stádnost a v případech Zlína i Prahy oligarchický
způsob fungovaní radnic.
Zde přišla na řadu osobní statečnost, ochota obětovat nebo riskovat
politický flek, trafiku a zejména moře práce, někdy opravdu v situacích,
kdy člověk i když neviděl, že vše spěje k rozumnému konci, přesto
pokračoval. Ve Zlíně i v Praze je zatím takových lidí minimum.
O tom, jak jsou tyto doby těžké a co při nich člověk zažije, vím své. Pokud
vás to zajímá, tak více popisuji zde: MŮJ PŘÍBĚH
Do procesů obrany vodáren jsem se v řadě okresů zapojil nebo jsem ho
inicioval. Informace poskytuji a s řadou lidí spolupracuji po celé ČR již od
roku 2002. A oni šíří informace dál mezi lidi a mezi staré i nové
zastupitele. V řadě regionů poskytuji konzultace, školení, semináře, díky
kterým se manipulační praktiky obrátily proti osobám, které s nimi mezi
zastupitele přišly.

Mohu si dovolit tvrdit, že v řadě regionů je Hadů na radnicích méně
než slušných komunálních politiků, lidí, kteří chápou význam vody pro
lidi i města.
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Slyším pochybovače z malých obcí?

Na velikosti záleží
Mladá Boleslav a Přerov byla velká města a ve vodárnách měla velký
majetkový podíl, vodárny vlastně ovládala. Co proti velkým městům
pracujícím pro koncerny a proti koncernům zmůžeme my malé obce a
města?
Tak přímo pro vás zde zveřejnuji důkaz, že vodu a vodárnu přesto lze zachovat
v rukou obcí.
S obranou může začít jedna malá obec a pár lidí a zastupitelů. Proces, který měl
vyvést zisky z vody na zahraniční koncern z okresní vodárny Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., se pokusila realizovat skupina Hadů na radnici, kteří
seděli ve vedení města Náchod a začali pracovat pro naháněče koncernu.

V malých obcích se našla skupina starostů a zastupitelů, kteří nechtěli, aby
vodu lidem na Náchodsku prodávaly zahraniční firmy, protože se
informovali o tom, jaké to má důsledky a věděli, že fatální. Ti začali
s informováním ostatních.
Kromě informací zde sehrálo obrovskou roli právě to, že šlo o skupinu
komunálních politiků z regionu, kteří obranu vody a vodárny vzali za svůj
prvořadý úkol.
Vystoupili před ostatní, řekli, co vědí, proč má voda zůstat v rukou obcí a
to rozhoupalo i ty nerozhodné. Neméně důležité bylo veřejné mínění,
které stálo za těmito politiky z regionu a ne za Hady na radnicích.
Přečtěte si následující referenci, ale nečtěte ji jako referenci. Čtěte, co
daný člověk dělal, jak přemýšlel a jak konal. Zjistíte s jakým výsledkem.
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Vak Náchod zůstal v rukou měst a obcí.
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Jak skončil propagátor předání monopolu
vody koncernu z velkého města?

Obdobně jako ve Zlíně, v Olomouci, v Hradci Králové… i na Náchodsku si
naháněči koncernů našli člověka z vedení radnice největšího města
Náchod, současně působícího ve vedení vodárny Vodovodů a kanalizací
Náchod, který velmi propagoval, aby zisky z vody tekly jinak.
Proti informovaným a spolupracujícím malým obcím nakonec nic
nezmohl, ale nebylo to lehké a rozhodně se to neobešlo bez práce.
Zejména v době, kdy „Audiny“ objížděly starosty, probíhaly „vymývárny
mozků“ pro neznalé zastupitelé v podobě setkání s vedením vodárny a
strategickým investorem a nabízely se bonusy v investování, místa
v orgánech vodárny.
Zástupce VaKu Náchod totiž rozesílal zastupitelům zprávy o tom, jak VaK
Náchod na tom bude dobře, až se o vše budou start „odborníci“
s francouzským know-how, které zajistí inflační růst cen, dotace z EU…
Lidé bez informací mu z počátku věřili. Poté, co informace dostali již méně
a nakonec, když si začali ověřovat, jak slibovaný zázrak funguje ve Zlíně,
v Olomouci, v Praze, již vůbec.
Bývalý starosta města Náchod a současně bývalý předseda představenstva
VaKu Náchod p. Oldřich Čtvrtečka (ODS), velký „propagátor privatizace“
vody do rukou koncernu

již v politice není.
Lidé si vybrali pro nakládání s veřejným majetkem někoho jiného.
Soudce v jiné kauze, kde se opět jednalo o městský majetek, jednání
skupiny, do které bývalý starosta patřil, popsal takto:
"Celá kauza smrdí korupcí, ale je to jen smrad, nemáme jednoznačný
důkaz, jen celou řadu náznaků," řekl soudce Pavel Ruml. Důležití svědci
odmítli vypovídat z obavy o vlastní stíhání. Kauza ukazuje také na lidi
spojené s náchodskou ODS.“
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Chcete mít jistotu, že budete vy a vaše
děti pít nezávadnou pitnou vodu a přitom
budete platit rozumnou cenu za vodu?

Pak musí být nastaven správný systém prodeje vody a
toku financí, které se z vody vyberou.
K tomu je třeba informovanost
Na počátku je nejdůležitější informovanost. Po ní musí přijít jasná
koncepce státu a rozhodnutí zavedení systému, který z vody eliminuje
soukromé zájmy a minimalizuje korupci „politiků“.
Prodej vody musí být nastaven napřímo. Žádní prostředníci, žádné
penězovody, žádné odklánění peněz do zahraničí. Prostě řešíme problémy
ve vodárenství bez vlivu koncernů a bez ohledu na jejich priority, moc a
peníze.

Řešením není informovat neustále nové a nové politiky. Z pohledu
informovanosti je problém v tom, že volební období má čtyři roky.
Přichází lidé noví. Proto již samotný systém musí být nastaven tak, aby
voda zůstala trvale v rukou měst a obcí nebo státu.
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Koncerny pak mohou navrhovat cokoliv, ale politici jim zevnitř vodáren
dveře neotevřou a tak z vody nevyinkasují ani korunu.
Jedině tak odpadne největší důvod privatizace zisku z vody a tím je, že
koncerny cítí byznys a zisk. Jak již víte, když se k vodě dostanou, jsou
neskutečně vynalézavé v tom, jak si zisk z vody zajistit.

K čemu informace?
K tomu, aby lidé i politici pochopili, že pokud chceme pít nezávadnou
pitnou vodu to tak dál nejde.
Jen vodárnám, které zde uvádím jako příklady, jsme zaplatili v ceně vody
nebo z daní 17,7 miliard korun a ty neskončily v trubkách, ale v zahraničí.
Sítě, kterými vodu dodáváme a odvádíme, přitom dosluhují.
Prostě platíme jachty zbohatlíků místo trubek, kterými nám teče voda.

Toto číslo každý rok poroste, pokud něco neuděláme.

Přitom systém výhodný pro lidi a stát existuje. Nastavit jej lze po
přijetí koncepce státu. Rozhodnutím vlády, pak přijdou legislativní
k roky a nakonec zpětné převzetí vody.
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Kdo motivuje politiky k tomu, aby něco napravili a udělali?





Informace
Veřejné mínění
Hrozba, že nebudou zvoleni

Informace ovlivňují politiky i veřejné mínění. Jak jste se sami výše
přesvědčili, když lidé a slušní politici informace mají, tak s nimi ani Hadi na
radnicích a miliardy koncernů a jejich naháněči nic nezmůžou.
Naopak.

„Nic z toho, co koncerny dělají a jaké důsledky to přináší, nemusíme
řešit, pokud je voda výhradně v rukou měst a obcí a prodávají ji
napřímo městské vodárny.“
Radek Novotný
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Co můžete udělat vy k nápravě?
Základní návod zde uvedu. Vaši známí, kteří tuto knihu nemají, si mohou návod
stáhnout také v ebooku: Trautenberk se vrátil:
„9 omylů, proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme“
Je ke stažení zdarma zde:

1) Obstarejte si informace o tom, jak to je s vodou u vás
Zjistěte si odpovědi na 8 otázek:









Kolik platím ročně za vodu a jaké vodné a stočné platím v tomto roce?
Kolik lidí žije v mém okresu a platí totéž co já?
Kdo mi prodává vodu, kdo tuto firmu vlastní a jak je to v okolí?
Zajišťuje prodej vody městská vodárna nebo zahraniční koncern?
Končí peníze, které platím „za vodu“, v regionu nebo v zahraničí?
Sedí „politici“ ve vaší vodárně nebo v orgánech zahraničních koncernů?
Jakou cenu máme my a jaké jsou ceny v okolí?
Čerpá naše vodárna dotace z EU nebo ne?

Informujte své známé a příbuzné.
Má to smysl. Nespoléhejte na vládce a začněte dělat pořádek sami. To
funguje všude. Dozvídat se informace o cenách a o vodě a mít možnost
porovnání s tím, co říkají politici a naháněči koncernů, je často zajímavější než
nekonečné seriály v TV.
A samozřejmě se ptejte na další, které napadnou vás.
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2) Ptejte se politiků, dokud vám jasně neodpoví a
nezjednají nápravu
Je zde zákon o svobodném přístupu k informacím







Kdo zavedl nevýhodný systém „my financujeme a oni vydělávají“?
Proč bylo toto zavedeno do městské vodárny nebo proč byla prodána?
Proč politici privatizovali zisk z vody? Pro koho pracují?
Co konkrétního udělali a dělají pro to, aby došlo k nápravě?
Jaké odměny pobírají od vodárny, ve které sedí?
Sedí v orgánech soukromých firem nebo koncernů? Kdo?

Chtějte konkrétní odpověď. Pro nápravu děláme to, to, to. Výsledek je zde.
Pokud nejste akcionář, tak se na soudy obrátit nemůžete, ale města akcionáři
jsou a proto

POLITICI ANO.
A soud může protiprávní tunelování vodáren a peněženek
lidí zrušit nebo lze …
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3) Co dělat, když „politik“ nedělá nic?
Nevolte ho a nevolte ani stranu, do které patří.
Strany si musejí udělat uvnitř pořádek. Pokud není politik schopen udělat
pořádek ve straně, neudělá ho ani ve státě. Pak pro lidi a stát nikdy pořádně
pracovat nebude. V tom případě ať nenakládá s majetkem státu, měst a obcí.

A JDĚTE VOLIT
Přemýšlejte
Kdo platí vodné a stočné? Kdo
platí daně? Pro koho je tady ten
stát?
Kdo volí politiky, kteří sedí na
radnicích a ve vodárnách? Kdo
volí
politiky,
kteří
sedí
v poslanecké sněmovně? Kdo volí
politiky, kteří sedí v senátu?
Koncerny nebo my?

My!
Lidé sami nemohou bránit vodárny na zastupitelstvech, řešit věci obranou
u soudu a upravit legislativu. Ale naši volení zástupci ano. Zástupci měst mají
pozici, právo a dle mne i povinnost:
 Zjistit stav a nechat zpracovat analýzy, jak monopol vody ovládl koncern.
 Obrátit se na soud a žádat neplatnost smluv, které byly uzavřeny
protiprávně.
 Začít jednat a připravit zpětný odkup vodárny, která byla prodána.
 Neuzavírat další smlouvy s koncerny a připravit vlastní vodárnu, která
převezme zpět prodej vody v regionu.
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Tak se těch, co chtějí, abychom je volili, začněme ptát a před volbami, během
voleb a samozřejmě i po volbách:
 Jaký je tvůj názor na vodu? Co budeš dělat pro nápravu?
 Jaké kroky máš připravené? Do kdy je uděláš?
 Jaký bude výsledek? Kdy ho dosáhneš?
Připravuji podrobné otázky na vedení měst a obcí, z kterých si budete moci
vybrat a které budete moci použít jako návod pro své otázky.
Stejně tak zveřejním nejčastější úřední kličky a pokusy, jakými Hadi na radnicích
informace před lidmi tají.

Otázky na politiky k vodárnám najdete v článcích zveřejněných na stránce:
www.pravdaovode.cz/blog

Navíc na řadu věcí jsme již politiky upozornili a požádali jsme je o pomoc
s nápravou. Zde se můžete přidat hned k těm, kteří se již ptají a nápravu
systému prodeje vody v zájmu lidí po nich již požadují:
Výzva premiérovi a politikům v Parlamentu ČR

http://pravdaovode.cz/vyzva-premierovi/
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Když politici nebudou schopni odpovědět na vaše otázky, tak je odkažte na tuto
knihu nebo na stránky www.pravdaovode.cz. Pak jim za 14 dní napište e-mail
(domluvte se svými známými, ať to udělá více lidí) a zeptejte se jich znovu.
Když znovu nebudou vědět, tak je ani strany, ze kterých jsou, prostě nevolte.
Pokud si politické strany neudělají pořádek s Hady na radnicích nebo
nebudou chtít věci řešit anebo nebudou ochotny začít činit koncepční a
legislativní kroky v zájmu lidí, měst a státu, tak stát ani radnice prostě
nepovedou.
Volte ty, co se vyjádří jasně, vodu a vodárnu chceme mít v rukou měst a obcí.
Bez ODS se český stát již 4 roky obešel a vzhledem k tomu, co za minulé desítky
let předvedla, se bez ní obejde min. dalších 20 let. Pokud se přidáte, tak
s velkou pravděpodobností potká další politické strany podobný osud jako ODS.
Volte ty, kteří se zaváží, že zjednají nápravu a dohlédněte na to, že závazek
splní.
Neptejte se jich jen před volbami, ptejte se jich průběžně, např. každý měsíc,
v době, kdy jsou ve funkci.
Jen krátká poznámka:
Taky si myslíte, že není koho volit? Zeptejte se těch, co kandidují, jak budou
řešit vodu. Snadno zjistíte, zda mají stejné názory jako vy.
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4) Nabídněte pomoc
Napadlo mne zřídit účet, kam lidé pošlou tolik, kolik chtějí.
ALE?
Rozhodl jsem se, že žádný účet zřizovat nebudu.
Tady je vysvětlení: Chcete-li pomoci finančně, zakupte si některé zpoplatněné
informace o vodárnách z vašeho regionu nebo okolí.
Vy se dozvíte více a můžete o to více informovat lidi kolem sebe. Navíc
pomůžete mně, abych měl prostředky na zajištění důkazů a aktualizace,
doplňování a zveřejňování informací.
Podrobně se tématu jak pomoci, věnuji zde:

http://pravdaovode.cz/pomoc/
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Řešení existuje a jedním z kroků, které ho
spouští je:

http://pravdaovode.cz/voda-300/
Hospodaření s vodou musí být nastaveno pro 10 mil. obyvatel České republiky
a ne pro zahraniční koncerny. O tom pro koho je nastaveno rozhoduje 300
vrcholných politiků a zástupců státu, kteří mohou pokřivený systém i legislativu
napravit. Chceme nápravu ve prospěch občanů a státu, proto děláme reálné
kroky směrem k těm, kteří mohou nápravu prosadit!
Má za cíl vrátit vodu a hospodaření s ní zpět do rukou měst nebo státu. Chce
dosáhnout znovunabytí kontroly nad peněžními toky a zisky z vody,
veřejnoprávním sektorem. Voda není samozřejmost a je nezbytná pro stát a
pro život náš i dalších generací! Proto vznikla iniciativa VODA 300.
Proto občané společně vyzvali politiky k nápravě a sdělili jim svůj názor na
hospodaření s vodou a současně se složili na dokument, který dokládá, že
jejich názor a požadavek je zcela legitimní.
Obsah dokumentu ani občany politici nemohou ignorovat!
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VODA 300 má tyto cíle:
1. Informovat politiky i občany o problematice hospodaření s vodou
v zahraničí a v ČR.
2. Ukončit vazalské smlouvy, koloniální modely privatizující zisky a
zestátňující náklady.
3. Vrátit hospodaření s vodou zpět do rukou samospráv/krajů/státu, resp.
jejich vodáren.
4. Spustit celospolečenskou diskusi a dosáhnout zpracování celonárodní
koncepce hospodaření s vodou, její ochrany a efektivního financování.
5. Prosadit v hospodaření s vodou prioritu veřejného zájmu, nikoliv zisk
zahraničních koncernů.
6. Legislativně zajistit, aby prioritně ten, kdo financuje vodárenskou
infrastrukturu, inkasoval zisk z vodného a stočného, což je jediný vlastní
zdroj obnovy a rozvoje infrastruktury.

Předání iniciativy VODA 300
Materiály k vodě a dokument na DVD, byly osobně předány dne 19.9.2016 na
podatelnách senátu a poslanecké sněmovny.
Iniciativa byla předána všem poslancům, senátorům a členům vlády.
Nejvyššímu státnímu zástupci a ochránkyni veřejných práv byla zaslána.
Výjimkou je strana ODS. Vzhledem k jednání politiků ODS v minulosti, dostali
iniciativu VODA 300 jen 2 zástupci ODS ve sněmovně a v 2 v senátu.
Necháváme na nich, zda ostatní členy ODS s iniciativou seznámí. Iniciativu jsme
rovněž nepředali 3 členů senátu za ČSSD, protože jsme přesvědčeni, že i v
jejich případě by šlo o plýtvání peněz lidí, kteří se na materiály složili.

Tisková konference 20.9.2016
Zástupci médií a veřejnost byli seznámeni iniciativou VODA 300 a tím jaké
informace a výzvu obdrželo 300 politiků na tiskové konferenci v Bussiness
centru PVA EXPO PRAHA, Praha. Na tiskovou konferenci dorazil také ministr
životního prostředí Richard Brabec.
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Co jsme politikům předali?
1. Originál francouzského dokumentu „Voda vydělává aneb jak korporace
bohatnou na vodě“ na DVD s licencí pro vysílání v institucích v hodnotě
850 Kč / ks
2. 2002 - Upozornění Ministra zemědělství na protiprávní skupování
vodáren koncerny
3. 2005 - Upozornění obcí Zlínského regionu Vládě ČR
4. 2014 - Upozornění premiérovi a zástupcům politických stran
5. 2015 - Informace a žádost o pomoc předsedu vlády od 14 politiků, kteří
bránili vodu
6. 2016 - Iniciativa VODA 300
7. Seznam občanů, kteří se složili na zakoupení DVD. Součástí jsou i vzkazy
těchto občanů s výzvami k nápravě.
8. 2002 -2016 Hanopisy na R. Novotného
Zde máte možnost si všechny dokumenty stáhnout a prohlédnout:

http://pravdaovode.cz/voda-300/
Co od politiků očekáváme?
1. Že se seznámí s materiály, ověří si nezávisle jejich obsah a reálný stav
vodárenství.
2. Že pomohou naplnit cíle iniciativy VODA 300 a napraví pokřivený stav ve
prospěch občanů a státu. Že zajistí reinvestování peněz vybraných od lidí
zpět do obnovy a rozvoje infrastruktury.
3. Že do programu svých politických stran dají stanovisko k hospodaření s
vodou, kde definují, jak má být systém nastaven, jak naplní svůj cíl a do
kdy. Eliminují tím přisluhovače koncernů ve vlastních řadách a lidé budou
vědět koho volit. V opačném případě budou voliči vědět, že podporují
dnešní systém, který je nastaven ve prospěch koncernů.
4. Že pomohou napravit systém tak, aby bylo možné maximálně využít
dotačních zdrojů EU na obnovu vodárenské infrastruktury.
5. Že udělají patřičné kroky k tomu, aby došlo k vrácení hospodaření
s vodou zpět do rukou měst a obcí, případně krajů.
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Zamyšlení u konce

Na začátku knihy jsem říkal, že pochopíte.
Jak souvisí:
To, co pijeme a stav vodárenské infrastruktury? Stav infrastruktury a investice?
Investice a cena vody? Cena vody a komu platíme? To, komu platíme a to, kolik
dotyčný investuje anebo posílá do zahraničí? To, kolik investuje, s kvalitou
vody? Kvalita vody a to, co pijeme?
Proč v řadě míst České republiky hrozí, že pitná vody přestane být pitná. Nebo
pitná bude, ale za vodu zaplatíme 2×–3× více, než musíme.
Myslím, že jste navíc pochopili, že (nejen) politik, který ví, že nevíte, má nad
vámi moc a může s vámi manipulovat. Teď již víte a tudíž s vámi již rozhodně
manipulovat nemůže. Tak mu to dejte najevo. Chce být znovu zvolen? Tak ať
koná v zájmu lidí.
V opačném případě nebude spravovat veřejný majetek.
Ukázal jsem bod, ze kterého vycházíme, a cíl, kam chceme dojít. Chápeme, že
„lákavé zkratky“ (byznys s vodou předejme koncernům, ty za nás vše vyřeší)
k cíli nevedou.

Chápeme, že si českou vodu umíme prodávat sami a žádné zahraniční
prostředníky nebo různé překupníky k tomu nepotřebujeme. Proto není
důvod, abychom platili za vodu a naše peníze tekly do daňových rájů.
Chápeme, že nic z toho, co koncerny dělají a jaké důsledky to přináší,
nemusíme řešit, pokud je voda výhradně v rukou měst a obcí a prodávají ji
napřímo městské vodárny.
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Musíme si vybrat
Buď chceme pít nezávadnou pitnou vodu. Mít obnovené vodárenské trubky a
přitom platit rozumnou cenu vody. Pak naše peníze musí končit v investicích a
v obnově trubek. V tom případě využijeme na pokrytí investic i další peníze z EU
a cena vody nebude růst do nebe.
Nebo
budeme pít vodu závadnou, případně za to, že nebude závadná, zaplatíme
mnohem více, než skutečně musíme. Kromě nákladů a investic budeme platit
navíc miliardy koncernům, stovky miliónů Hadům na radnicích a žádné dotace
z EU nedostaneme.

Prostě, buď přestože o nebezpečí víme, budeme dál pomalu
vařené žáby nebo z vody okamžitě vyskočíme.
Jen u pěti „privatizovaných“ vodáren, které výše uvádím jako příklady, jsme
celkem přišli o:

34,7 miliard korun
Jednu část tvoří naše peníze a druhou část tvoří peníze z dotací, které EU pro
nás měla připravené, ale protože jsme uzavřeli vazalské smlouvy, tak je EU
odmítla poskytnout. Prostě: tyto miliardy do infrastruktury nedoputovaly.

Pozor! Pokud chceme pít nezávadnou pitnou vodu, tak je zaplatíme
ještě jednou, protože stav sítí je kritický.
Lidé tyto miliardy zaplatili a přesto díky předání monopolu vody koncernům je
v ceně vody nebo z daní zaplatí znovu.
Navíc hrozí, že za pár let nebude z čeho infrastrukturu opravovat.
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Pak ji za babku koupí koncerny, které nám opět „nabídnou pomoc“ a za naše
peníze infrastrukturu opraví. Cena bude ovšem jinde a z vody se stane
absolutní byznys koncernů a z nás novodobí otroci ve vlastní zemi.

Nebo uděláme to, co popisuji v této knize a
http://pravdaovode.cz/zastupitelum/zastupitelum-co-delat/

podrobněji

na

Začneme vodě a dění kolem ní věnovat pozornost. Zjistíme základní informace
a přidáme se k lidem, kteří je šíří. Začneme se v regionech, kde bydlíme, politiků
ptát. Co děláte proto, aby naše peníze tekly do investic v regionech, kde za
vodu platíme, místo toho, aby tekly do zahraničí? Budeme po nich chtít kroky
vedoucí k nastavení systému ve prospěch lidí, měst a obcí a státu.
To znamená vrácení vody a všeho co s ní souvisí do rukou měst a obcí nebo
státu. Pak má hlas každého z nás velkou sílu.

___________________________________________________________
VIDEO:
Co můžeme udělat s tím, co není správné?

https://youtu.be/4EwhBGdpA_A
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Závěr

Chcete pít nezávadnou pitnou vodu a platit za ní
rozumnou cenu?
Pak vodu, její prodej a správu věcí kolem této nenahraditelné
suroviny vraťme a zachovejme výhradně v rukou měst a obcí,
případně státu.
Nic z toho, co koncerny dělají a jaké důsledky to přináší, nemusíme
řešit, pokud je voda výhradně v rukou měst a obcí a prodávají ji
napřímo městské vodárny.
Budu rád, když se přidáte k lidem, kteří chtějí dostat vodu zpět do rukou
měst a obcí. Budu rád za vaši zpětnou vazbu, za reference a také za dotazy
k obsahu knihy i k tématu. Budu rád, když budete vědět, jak to funguje
u vás i v okolí. Pište mi na e-mail: rn@cccfm.cz.
„Českou vodu si prodávejme sami ,
bez zahraničních koncernů nebo různých překupníků
a lidé, města, stát i voda na tom vydělají .
Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou vodu,
kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.“
Radek Novotný

Autor projektu PRAVDA O VODĚ
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Příloha č. 1: Manipulační techniky
použité na zastupitele a veřejnost

Manipulace se zastupiteli měst a obcí a akcionáři vodáren, které jsou níže
popsány, neprováděly přímo koncerny. Tuto práci odváděli Češi. Prováděly je
především osoby, kterým říkám naháněči koncernů. Různí právníci a jejich
firmičky bez zaměstnanců, Hadi na radnici, někteří budoucí zaměstnanci
vodáren koncernu a jedna banka. Koncerny obdobně jako ve Francii a
v Německu byly v pozadí a jen málokdy se pod něco přímo podepsaly.

 Trojský kůň
 Vytvoření umělého problému a pak navržení jeho řešení
 Postupná strategie
 Aspirační sdělení, návnada na něco neodolatelného
 Domestikace strachem, vina a povzbuzení emocionálních reakcí
místo racionálních
 Zaštiťování se autoritou
 Udržování zastupitelů a veřejnosti v nezájmu a neznalosti

1) Trojský kůň
Je podrobně popsán na str. 32.
Chce-li někdo vstoupit do uzavřené komunity (vodárny), tak neuspěje, pokud
zaklepe u dveří a řekne: chci dovnitř a chci převzít váš ziskový byznys. Proto,
aby se do uzavřené skupiny dostal a mohl začít cokoliv ovlivňovat, potřebuje,
aby ho do skupiny přivedl nebo pustil někdo zevnitř skupiny.
Pokud se tak stane, tak nikdo, kromě člověka, který ho dovnitř pustil, netuší, že
proběhl první krok k tomu, že Trója bude dobyta a část vodárny, která přináší
zisk, skončí v soukromých rukou.
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2) Vytvoření umělého problému, pak navržení jeho řešení
Za účelem vyvolání dojmu, že je třeba reagovat a činit určité kroky, které
někdo chce spustit, se uměle vytvoří problém. Příkladem je vyvolání dojmu, že
společnost bude brzy potřebovat obrovské finanční prostředky na investice,
ale tyto prostředky nemá. Proto musíme najít řešení a tím je strategický
investor. Vypadá to jako problém a tím se spustí kroky směřující k akci, která
je cílem.
Sliby:
 Přijde strategický investor a bude investovat do zvýšení základního
kapitálu vodárny.
 Prodej akcií vodárny zajistí příchod strategického investora, který bude
investovat do infrastruktur namísto obcí.
 Žaloba na valnou hromadu, kde se schvaloval odkup ČOV města do
okresní vodárny.
Konkrétní příklady:
 Analýza zpracovaná poradci představenstva pro zdůvodnění
potřeby vyhlásit výběrové řízení na příchod soukromého subjektu.
– Atlantik finance – analýza VaKu Zlín rok 2001.
 Nabídka na „odkup akcií“ vodárny učiněná městům, která
skutečným odkupem akcií neskončila – Vodárny Kladno-Mělník,
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s.
 Vodárna má odkoupit od města či obce čistírnu odpadních vod a
někdo náhodou zablokuje vyplacení peněz obci žalobou. Žaloba
BANG a předběžné opatření na nevyplacení peněz městu Zlín za
ČOV od města Zlín.
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3) Postupná strategie
Postupné zavedení zásadně jiných ekonomických vztahů, jejichž zavedení
najednou by nebylo akceptovatelné a vyvolalo by trvalý odpor. Během 2–3 let
došlo k zavedení modelu, který má pro okresní vodárnu fatální následky, což by
bylo při přímém zavedení politicky i ekonomicky neakceptovatelné.
Konečný stav, který by nikdy nebyl akceptován:






minimální reálný vliv obcí na peněžní toky,
neexistence funkční kontroly, privatizace pouze ziskové části vodárny,
ztráta možnosti získání dotací z EU,
masivní zdražení ceny vodného a stočného,
ztráta výsadního postavení bez adekvátního plnění, vyřazení možnosti
posoudit konkurenční nabídky atd.

Na počátku všeho je nabídka, která vypadá, že vše řeší. Její naplnění ovšem
není cílem, slouží pouze k rozjetí celého procesu, jenž po postupném
realizování předem naplánovaných kroků na konci směřuje k naplnění zájmů
koncernu, který ovládá ziskový byznys okresní vodárny. Tou je nepodnikající
slupka bez zaměstnanců a plně závislá na subdodávkách koncernu.
Konkrétní příklady:
 Nabídka na odkup akcií, které nikdy nebudou odkoupeny.
 Fingované nabídky odkupu akcií vodáren obcím, uvádění nepravdivých
záměrů u nabídek na odkoupení akcií vodárny.
 Skryté ovládnutí hlasovacích práv a následně majority ve vodárně.
 Dosazení svých lidí do orgánů vodárny.
 Příprava „vykuchání“ vodárny přes provozní smlouvy a manipulace
zastupiteli vydávající toto za ekonomicky výhodné.
 Úplatky za hlasování pro smlouvy s koncernem.
 Příprava a předložení falešných a nepravdivých dokumentů o pozitivních
důsledcích smluv s koncernem, zastíraná nevýhodnost smluv.
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4) Aspirační sdělení, návnada na něco neodolatelného
Na města nebo na obce přišla nabídka na odkup akcií vodárny od banky, která
měla v očích zástupců měst a obcí „dobré jméno“. Banka přitom pracovala
tajně pro koncern nebo pro naháněče koncernu a zástupcům obcí to neřekla.
Její nabídka zázračně řeší všechny problémy měst a obcí. Obsahuje dokonce i
zdroje do rozpočtů měst a obcí a tolik výhod, že se vlastně „odmítnout nedá“.
Zastupitelům je vlastně úplně jedno, jak to bude s vodou a vodárnou dál. Vždyť
v nabídce je to jasně uvedeno. Přichází subjekt, který vše vyřeší.














Cena vodného a stočného se nebude zvyšovat nad míru inflace.
Cizí subjekt bude investovat místo obcí, vstoupí do vodárny a vloží do ní
kapitál.
Starosti o čistírny odpadních vod převezme od obcí strategický investor.
Prostředky dnes investované do této infrastruktury v budoucnu navýší
rozpočty měst, protože investor odkoupí, zmodernizuje a vybuduje
vodárenskou síť.
Rozpočty měst se uvolní od povinnosti financovat infrastrukturu.
Dotace a jejich spolufinancování – koncerny to umějí a mají v Bruselu
vztahy.
Do okresních vodáren vstoupí silný strategický investor, který vodárny
.konsoliduje.
Zabezpečí spolufinancování projektů s podporou EU a pomoc při zajištění
prostředků na investice z fondů EU.
Privatizace okresních vodáren zajistí úsporu investičních nákladů
z rozpočtu měst.
Privatizace odstraní rizika nedostatku finančních prostředků měst a
sekundárního zadlužování měst a obcí.
Zastoupení politiků ve vrcholných orgánech.
Motivační úplat(k)y v podobě účelových finančních plnění, přednostního
financování investic jen těm, kteří budou hlasovat pro privatizaci
vodárny koncernu.
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5) Domestikace strachem. Vina a povzbuzení emocionálních
reakcí místo racionálních
Vyvolání strachu je nejsilnější a nejúčinnější manipulace používaná při ovládnutí
vody a vyvedení peněžních toků a zisku z okresních vodáren. Použití tohoto
přístupu umožnil Hadům na radnicích vyhnout se předložení racionální analýzy
a potlačit kritické úvahy. Podrobně na str. 102. Používá se dodnes zejména tam,
kde kolaboranti pracující pro koncerny kryjí důsledky provozního modelu před
spotřebiteli a vlastními zastupiteli.
 Pokud akcie nebo vodárnu neprodáte teď, tak už to od vás nikdo
nekoupí.
 Pokud skoupí někdo většinu ve vodárně, vaše podíly budou bezcenné.
 Prodají-li ostatní, o váš podíl již nikdo nebude mít zájem.
 Nabídka na vstup investora se nebude opakovat.
 Bez nás nedostanete dotace z EU a nebudete mít z čeho financovat
investice.
 Cena vody bude daleko vyšší, pokud vodu nebude prodávat koncern.
 Nebude dost peněz na investice a bez privatizace nemůžeme žádat
o dotace z EU.
 Politická poslušnost v rámci strany a kupčení s místy na kandidátkách.
 Jen díky smlouvě s koncernem bude vodárna oprávněna žádat o dotace
z EU.
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6) Zaštiťování se autoritou

Klasická manipulační technika, která se při ovládnutí vody využívá k tomu, aby
tvrzení Hadů na radnici dodala důvěryhodnost a z rozhodování zastupitelů
vypnula nebo výrazně omezila logické uvažování a požadavky na důkazy. Jako
autorita se v první fázi používá závěry různých komisí, agrárních konzultantů
atp. vesměs bez jakéhokoliv právního postavení a také bez jakékoliv
odpovědnosti.
 účelová argumentace jen částmi odborných analýz, které doporučovaly
privatizaci vodárny v případě splnění některých podmínek, jejichž splnění
nebylo nikdy těmito politiky požadováno,
 jednání obcházející zákon a stanovy společnosti,
 neposkytování pravdivých a úplných informací, případně odmítání
poskytnout informace.
Když toto nestačí, přichází stanovisko „odborné“ instituce. Např. odborného
sdružení SOVAK, které je odborné vodárenské sdružení, ale není objektivní,
protože je zcela ovládáno zahraničními koncerny. Ze 17 členů představenstva
jsou pouze 3 zástupci okresních vodáren, ostatní jsou zaměstnanci koncernů.
Předsedové představenstva SOVAK ČR :
Ing. František Barák – člen orgánů francouzské ONDEA, následně člen
představenstva konkurenční francouzské Veolia. Poté instalátor Veolia do role
provozovatele okresní vodárny Kladno-Mělník a následně člen představenstva
okresní vodárny Hradec Králové, a.s., který současně sedí v orgánech
Královéhradecké provozní, a.s. z koncernu Veolia, která podniká na
infrastruktuře VaKu Hradec Králové!
Ing. Ota Melcher – bývalý ředitel okresní vodárny VHS Olomouc, a.s., poté
zaměstnanec koncernu Veolia.
Ing. Jiří Rosický – Původně vrcholový zaměstnanec Hydroprojektu, a.s., poté
Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. v rukou Veolia, šéf nadačního fondu
Veolia…
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7) Udržovat nezájem a neznalost – vyvolání dojmu složitosti

Pro naháněče koncernů a Hady na radnicích je důležité, aby lidé neměli
informace a nechápali, jak je s nimi manipulováno, kde a jakou formou jsou
nebo budou jejich peníze vysávány. Kvalita materiálů a informací při
rozhodování zastupitelů byla a je úmyslně udržována na co nejnižší úrovni.
Nevědomost a nízké povědomí o tom, jak systém funguje, kdo ho řídí, financuje
a kdo na něm vydělává, koncernům vyhovuje stejně jako to, že informace
nebylo možné snadno získat ani ověřit.
 Nezveřejňování dokumentů a listin ve sbírce listin, i když to zákon nařizuje.
 Nezveřejňování příloh informací, zápisů z valných hromad, výročních zpráv,
cenových kalkulací, platných stanov atd.
 Poskytování zavádějících informací institucím, které je zveřejňují veřejnosti.
 Předkládání návrhů usnesení a důvodových zpráv či návrhů smluv na
poslední chvíli, nejlépe v den jejich projednávání a předkládání jen částí
schvalovaných dokumentů.
 Uvádění nepravdivých a neúplných informací ve výročních zprávách.
 Opakované neposkytování vysvětlení akcionářům na valných hromadách,
případně sliby poskytnutí informací po skončení valné hromady.
 Vyřčené, ale často nikde nenapsané sliby – díky smlouvě s koncernem se
VaK stává způsobilým žadatelem o dotace z EU, cena vody poroste jen
o inflaci.
Příklad:
Okresní vodárnu ovládal protiprávně soukromý subjekt. Vyměnil odpůrce
privatizace v orgánech vodárny. Nové vedení vodárny přestalo poskytovat
akcionářům úplné informace, přestalo poskytovat obcím přílohy k zápisům
z valných hromad – presenční listiny, výsledky hlasování, protesty, dotazy.
Vydalo je až po rozhodnutí soudů, že toto jejich jednání je protiprávní. 39

39

Usnesení Krajského soudu
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8) Strategie podrobení se
„Teď sice prodáme část vodárny, ale potom se díky tomu budeme mít dobře.
Jde o známé „utahování opasků“.
Způsob, jak získat souhlas zastupitelů s nepopulární, ale „nezbytnou“
privatizací, bylo ji představit jako „sice bolestnou, ale nutnou“. Tato
manipulace byla umně využita zejména těsně před poslední fázi celého
procesu, kdy koncern potřeboval k realizaci svého modelu souhlas 2/3
přítomných na valné hromadě vodárny. Dle situace a regionu fakticky vždy
potřeboval zajistit 20–30 % hlasů ze skupiny, která nebyla myšlence privatizace
zisků z vody nakloněna.
Cílem bylo získat mezi zastupiteli a částí veřejnosti pochopení pro použití
nepopulárního a nepříjemného kroku, který vyřeší problémy a nepříjemnosti do
budoucnosti. Obecně má člověk tendenci věřit, že v budoucnosti bude lépe.
Lidé dostanou více času na to, aby se připravili na nepříjemné změny a později
je pasivně a klidně přijmou. Této manipulace bylo použito zejména se skupinou
obcí, které nesouhlasily s privatizací vodárny, ale kterou se koncernu nakonec
podařilo přesvědčit pro hlasování v rozporu s jejich přesvědčením.
 Dotace z EU teď vodárna nedostane, ale v případě, že se zrealizuje
provozní model, tak dotace zajistíme.
 Ten návrh stejně projde a pokud ho schválíte vy, budete v orgánech
společnosti a díky tomu dohlédnete na to, aby systém fungoval dobře
pro obce a města, když to neuděláte, udělá to jiná obec nebo město.

9) Nátlak většiny
Ve všech fázích procesu byly výše uvedené manipulace doplněny dle potřeby a
způsobu řešení dané záležitosti o další „pomocné“ manipulace…
- Většinu vlastníme my a začali jsme kroky… máte poslední šanci.
- Máme již předjednané smlouvy v okolních regionech.
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Seznam členů představenstva
SOVAK ČR V ROCE 2015

http://www.sovak.cz/stranka/predstavenstvo-sovak-cr

















Ing. BARÁK František, předseda SOVAK, fr. Veolia – Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s. a současně Královéhradecké provozní, a.s. Veolia podniká na sítích VaKu
Hradec Králové!
Ing. VOSTRÝ Miloslav, fr. Veolia – Vodárna Plzeň, a. s.
Ing. PROCHÁZKA Vladimír, fr. Veolia – Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.,
člen představenstva a privatizátor smíšené okresní vodárny VHS Olomouc v roce
2000
Ing. HANZL Jakub, fr. Veolia – Královéhradecké provozní, a. s., dlouhodobě napojen
na řadu společností Veolie
Ing. BERNARD Martin, fr. Veolia Vak Zlín a poté MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., člen
představenstva a privatizátor smíšené okresní vodárny Vak Zlín v roce 2004
Ing. BENEŠ Ondřej, fr. VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. spolu s panem Barákem člen
představenstva a privatizátor smíšené okresní vodárny Kladno-Mělník v roce 2004
Ing. KUCHAŘ Milan, fr.Veolia – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Ing. MRKOS Petr, fr. Veolia – Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Ing. ŠPIČÁK Bronislav, její sítě provozuje fr. Veolia – Severočeská vodárenská
společnost, a. s.
Ing. JÁGL Antonín, fr. ONDEO – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Ing. KONEČNÝ Petr, fr. ONDEO – Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. HAŠKA Ladislav, fr. ONDEO – Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. HEŘMAN Jiří, rak. ENERGIE AG – ČEVAK, a. s.
Ing. KYNCL Miroslav, šp. Aqualia – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
a. s.

Zastoupení smíšených okresních vodáren v rukou měst a obcí
v představenstvu SOVAK:




Ing. TRACHTULEC Lubomír, okresní vodárna – Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. SEDLÁČEK Jan, okresní vodárna – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Ing. FEDÁK Josef, okresní vodárna – Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
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Příloha č. 2: Videa v e-knize
12 videí

1) Proč platíte za vodu stále více?

4:46

2) Jak probíhala privatizace řady vodáren v ČR?

1:03

3) Hodnota vody v Česku

16:51

4) Kdo financuje investice do vodárenských sítí v ČR?

0:41

5) Velká vodárenská loupež aneb pokus MZe vysvětlit nevysvětlitelné.

1:29

6) Kolik peněz odteklo z SmVaKu po příchodu „strategického investora“ PENTA? 1:29
7) Kolik peněz odteklo z SmVaKu po příchodu „strategického investora“ AQULIA? 4:50
8) Názor poslance Františka Čecha

2:52

9) Když „politici“ prohrají volby, jdou pracovat kam?

4:37

10) Veolia v Paříži skončila

3:05

11) Srovnání 2 vodáren 30 km od sebe

2:55

12) Co můžeme udělat s tím, co není správné?

1:06
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Příloha č. 3: Slibované a nikdy
neobdržené dotace z EU, díky
„smlouvičkám“

Tisková konference o projektu
„Doplnění kanalizačních systémů v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov a
opatření na ČOV Hradec Králové“
Vodohospodářský projekt
spolufinancovaný z Fondu soudržnosti EU
Dne 14. 6. 2006 se v prostorách Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. konala tisková
konference, na které byli zástupci vedení kraje, města, dotčených obcí a médií podrobně
seznámeni se stavem přípravy projektu, jenž významně zlepší životní prostředí nejen
v královéhradeckém regionu, ale i v celém povodí řeky Labe. Tiskové konference se kromě
jiných zúčastnili i hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík (ODS) a primátor
statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek (ODS).
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a Královéhradecká provozní, a. s. si uvědomují svůj
trvalý závazek pečovat o ochranu životního prostředí. Ve spolupráci s příslušnými institucemi
připravují ambiciózní projekt, který ještě zlepší situaci v oblasti odvádění a likvidace odpadních
vod ve dvou aglomeracích Královehradeckého kraje – v Hradci Králové a v Novém Bydžově.
Jedná se o skupinový vodohospodářský projekt z oblasti odpadních vod, jehož význam spočívá ve
zlepšení kvality a snížení množství odpadních vod vypouštěných do řeky Labe. Projekt řeší
odvádění a likvidaci odpadních vod ve dvou aglomeracích Královehradeckého kraje – v Hradci
Králové a v Novém Bydžově.
Hlavním důvodem pro realizaci projektu je přísnější legislativa v oblasti odvádění a čištění
odpadních vod, kterou se ČR zavázala plnit po vstupu do Evropské unie. Vládní nařízení
č. 61/2003 Sb. stanovuje splnění přísnějších limitů dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních
vodách z čistíren odpadních vod (ČOV) pro aglomerace nad 10000 EO (ekvivalentních obyvatel)
do konce přechodného období, tj. 31. 12. 2010. ČOV Hradec Králové není bez rekonstrukce
schopna zajistit požadovaných 10 mg dusíku na litr vypouštěné odpadní vody.
Další podmínkou, kterou musí každá obec náležící k aglomeraci větší než 2000 EO po roce 2010
splnit, je to, že musí mít veřejnou kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV. Do této kategorie
patří obce Předměřice nad Labem, Lochenice a Sloupno. Samotné tyto obce nemají více jak 2000
obyvatel, ale z vodohospodářského hlediska první dvě jmenované obce patří k aglomeraci Hradec
Králové a Sloupno k aglomeraci Nový Bydžov. Kritériem pro posouzení je to, zda zástavby obcí
na sebe plynule navazují či nikoli. A právě u Lochenic, Předměřic n. L. i Sloupna je tato
návaznost na Hradec Králové, resp. na Nový Bydžov evidentní.
Projekt se skládá z těchto částí:
- rekonstrukce a modernizace ČOV Hradec Králové, spočívající ve stavebně-technologických
úpravách, které zajistí, aby v odpadních vodách na odtoku z čistírny odtékalo v 1 litru nejvýše
10 mg celkového dusíku. Pro porovnání se současným stavem tak v tomto ukazateli dojde ke
zlepšení o cca 40 %
- rekonstrukce a dostavba kmenových stok ve městě Hradec Králové. Jedná se jednak o stoky,
které jsou v takovém technickém stavu, že by po roce 2010 nemusely řádně fungovat, jednak
o stoky s nedostatečnou kapacitou
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- výstavba nové kanalizace v obci Předměřice nad Labem a Lochenice s převedením odpadních
vod z obou obcí do kanalizačního systému města Hradec Králové s čištěním na centrální ČOV
- rekonstrukce kmenové stoky „B“ v Novém Bydžově
- výstavba nové kanalizace v obci Sloupno a převod odpadních vod z této obce do kanalizačního
systému města Nový Bydžov s čištěním na ČOV Nový Bydžov
Délka rekonstruovaných stok činí 26 km, délka nově vybudovaných stok je 18 km.
dotace z Fondu soudržnosti –
Náklady a finanční zdroje Projektu činí
23,104 mil. €, tj. cca 693 mil. Kč 61 %

423 mil. Kč

-

dotace ze Státního fondu
životního prostředí – 5 %

35 mil. Kč

-

vlastní zdroje VAK HK, a. s.,
příspěvek z rozpočtu
Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje,
příspěvky města Hradec
Králové a obcí Předměřice
nad Labem, Lochenice a
Sloupno

235 mil. Kč

Projekt byl v červenci 2005 zaregistrován Evropskou komisí pro udělení finanční pomoci z Fondu
soudržnosti (FS). Naši žádosti o dotaci z FS EU ve výši 423 mil. Kč bude vyhověno s vysokou
pravděpodobností v roce 2007. Věříme, že se nám společným úsilím podaří zajistit realizaci projektu
v letech 2007–2010 a dostojíme tak se ctí všem svým závazkům.
Předpoklad termínu výstavby je období let 2007 až 2010.
Konečným příjemcem dotace z Fondu soudržnosti EU je společnost Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a. s. (dále jen VAK HK, a. s.), Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.
Práce na přípravě projektu probíhají v úzké spolupráci s provozovatelem vodárenské infrastruktury
Královehradeckou provozní, a. s., členem skupiny VEOLIA VODA. K úspěchu projektu přispívá
rovněž spolupráce s akcionáři, úřady a institucemi státní správy a samosprávy, tj. Krajským úřadem
Královehradeckého kraje, Magistrátem města Hradec Králové, Městským úřadem Nový Bydžov a
Obecními úřady Předměřice nad Labem, Lochenice a Sloupno.
Provozovatelem vodárenské infrastruktury v dané lokalitě je na základě dlouhodobé smlouvy
Královéhradecká provozní, a.s., člen skupiny VEOLIA VODA. Tato společnost bude po dokončení
projektu i tato nově vzniklá a rekonstruovaná zařízení provozovat.
Příprava a pozornost věnovaná Projektu potvrzuje fakt, že společnost VAK HK, a. s. je
kompetentním správcem majetku akcionářů – měst a obcí Královehradeckého kraje. Zajištění
odvádění a likvidace odpadních vod v souladu s přísnou legislativou EU je pro region nezbytnou
povinností. Případné spolufinancování z Fondu soudržnosti pro to přinese významnou část
dotačních nenávratných prostředků. Realizace projektu bude velkým úspěchem nejen
VAKu HK, a. s., měst a obcí, jejichž kanalizační infrastruktura bude zkvalitněna, nýbrž i celého
regionu. Jeho výsledkem bude podstatné zlepšení životního prostředí.
Pavel Loskot,
technicko-provozní náměstek VAK Hradec Králové,a.s.
19.6.2006
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Příloha č. 4: V Hradci Králové slibovaný
růstu ceny, kterými byli zastupitelé,
zmanipulování, aby předali vodu Veolii

Realita „garance“
Rok
2010
2009
2008
2007
2006

Vodné a stočné
71.46
67.72
59.10
49.91
47.24

http://pravdaovode.cz/okres-hradec/okres-hradec-vodne-stocne/
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Příloha č. 5: Migrace lidí v důsledku
nedostatku vody

Vodu bereme jako samozřejmost, ale samozřejmostí rozhodně není. Důkazem
je migrační krize, kterou není nic jiného než krize nedostatku vody v zemích,
které jsou léta drancovány vlastními režimy a různými korporacemi. Země
ztratily kontrolu nad zdroji z vody, nemají peníze na obnovu infrastruktury.
Nedostatečný je rozvoj infrastruktury, neexistuje vodohospodářská koncepce,
neinvestuje se do ochrany zdrojů pitné vody a čištění vody odpadní. Voda chybí
v zemědělství i v průmyslu.
Takto je propojena voda, vodárenské (anti)koncepce států, politika, války a
migrace.
Co znamená nedostatek vody?
Nedostatek vody, znamená nedostatek potravin. Nedostatek potravin přivádí
lidi do zoufalé situace a k hledání řešení přežití. Tím je migrace. To vede ke
katastrofám a válkám regionálním, státním a následně kontinentálním. Vše
souvisí s vodou, zemědělstvím a potravinami. Migrační vlna je důsledek a je
pouhou předzvěstí toho, co přijde.
V Evropě utratíme za potraviny cca dvacet procent veškerého příjmu. Evropská
populace má obrovský problém jak zhubnout. Zemědělci tvoří nadvýrobu.
Potraviny pálíme, zaoráváme nebo vyléváme na pole. A toto vše dotujeme a
tím v podstatě dochází k rozkrádání veřejných rozpočtů.
V chudých zemích zaplatí lidé za potraviny z veškerého svého příjmu 80–90
procent. V důsledku sucha dochází k zdražení potravin a lidé si je nemohou
dovolit nebo nemají vůbec nic na život. Veřejné rozpočty jsou zde již
rozkradeny.
Co přichází, když není dost jídla nebo lidé nemají na drahé jídlo peníze?
Stát, resp. státní systém, začne rozdělovat potravinovou pomoc a dotace. Tento
systém velmi rychle přejde pod vliv oligarchů, kteří rozjedou obchod s bídou.
S podporou zahraničních firem, které chtějí ovládnout místní monopoly, začnou
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oligarchové sebe presentovat jako politické strany. Nabídnou lidem řešení
chudoby. Jejich skutečným cílem je vydělat na úkor státní pokladny a
zbídačených lidí. Rychlý vstup těchto „politiků“ k moci vede k dalšímu
drancování veřejných financí, tentokrát již „legálně“.
Důsledkem je ještě větší chudoba. V zemi, kde není co rozkrást kradou nejvíce ti
nahoře. Ozbrojené složky drží lidi ve strachu a bezmoci.
Jak přežít?
V této situaci prostá snaha o přežití dává do pohybu desítky miliónů lidí a stejné
skupiny, které drancují státní kasy, si udělají další kšeft i z migrace a snahy lidí
zachránit si život nebo ho mít slušný. Totéž fungovalo v době 2. světové války
při možnosti úniku bohatých židů před plynovými komorami a jejich emigrací
z okupovaných území, které zneužívali mafiáni napojení na nacisty.
Německo, které má 80,8 mil. obyvatel, přijme cca 1 mil. utečenců jen v roce
2015. Jde o cca 1% z celé německé populace a je to nejvíce z celé Evropy, ale
přijetí těchto migrantů neřeší důsledky nedostatku vody, korupci, neexistenci
funkčního společenského systému v zemích bývalé Persie nebo Egypta, Sýrie či
Libye. Navíc kritická situace s vodou je i v Indii, v Pákistánu a v Číně, která snad
jako jediná z těchto zemí má zdroje pro realizaci řešení.
Ze strany utečenců je migrace jediný logický krok. Někdo z rodiny emigruje a
vytvoří předmostí v zemích západní Evropy. Následně za ním přijde celá rodina.
Podle propočtů vodárenských odborníků je akutním nedostatkem vody již dnes
ohroženo 1,2 miliardy lidí, dle zdrojů z OSN jde o více než 2 miliardy lidí.
S přibývající populací bude na světě do roku 2030 o 40 procent méně vody, než
bude potřeba.
Co je řešení?
Řešením tohoto stavu není potopit čluny převážející migranty do Evropy, ani
přijmout statisíce uprchlíků před „válkou“. Protože podstata problému ve
zbídačených zemích trvá. Je proto jisté, že poté, co přijdou první statisíce
uprchlíků, přijdou další milióny a poté desítky miliónů lidí, kteří bez vody bojují
o holý život, kteří budou chtít žít a kteří mají právo žít.
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Otázka migrace je (nejen) otázkou vody a to nejen v České republice a v Evropě,
ale na celém světě. Řešením migrace je pomoci nastavit systém v daných
státech. Začít investovat tam do obnovy vodárenské infrastruktury, ne tady do
utečeneckých táborů a lágrů.
Dokud toto politici nepochopí, pak je otázka migrace pro nás další zásadní
důvod, proč mít vodu a vše s ní související v rukou měst a obcí, případně státu a
ne v rukou koncernů. Jinak můžeme za několik let skončit podobně.

Otázka je: Kam budeme utíkat my,
když ztratíme kontrolu nad vodou?
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