
1. Kdo vám u vás v regionu dodává vodu a kdo vlastní trubky? Jak se u vás 
vyvíjela cena vody za posledních 10 let a jaké zisky vyinkasoval na vodě 
koncern a jaké městská vodárna? 

Žiji ve Zlínském regionu, konkrétně v městské části Zlín-Malenovice. 
Vlastníkem infrastruktury je VaK, nicméně ve Zlíně došlo k rozdělení 
hospodaření na vlastníky a provozovatele. Tudíž trubky vlastní Vak a jejich 
správu má taktéž na starosti. Avšak zisky plynou Moravské vodárenské, která 
na těchto trubkách hospodaří a která je napojena na Veolii. Cena vodného a 
stočného ve Zlíně v roce 2001 byla 16.50 Kč a 14.50 Kč. V současnosti se 
vyšplhala na cenu 43.88 Kč a 43.05 Kč. 

2. Co konkrétně jste již udělal pro nápravu a obranu vody a lidí a proti 
tunelům městských vodáren z let 1996-2010? Jaké máte výsledky? 

Na problematiku spojenou s vlastnictvím vody ve Zlínském kraji poukazuji již od 
roku 2017. Svou činnost vztahující se k nápravě současného stavu bych rozdělil 
do tří oblastí. První oblastí je popularizace problematiky, na kterou dlouhodobě 
poukazuji nejen na svém facebookovém profilu, ale také při jednání se zástupci 
města. Druhou oblastí je jednání s obcemi, kterých se problematika týká, a také 
poskytování odborné a právní pomoci starostům zasažených obcí. Jako příklad 
mohu uvést obec Kašava, kde jsem velice aktivně spolupracoval s teď již 
bývalým starostou panem Jarcovjákem. Poslední oblastí jsou konkrétní kroky, 
které v dané problematice podnikám. Zde lze uvést připomínkování chystaného 
ústavního zákona o vodě. A dále zadání a zaplacení právního posudku 
k současnému stavu, který vyhotovil dr. Melzer a který plánuji poskytnout všem 
obcím. V posledních měsících svého mandátu jsem se snažil prosadit v Senátu 
veřejné slyšení k petici Voda je Život. Bohužel v uskutečnění samotného slyšení 
mi zabránila pandemie koronaviru a problémy s ní spojené (nouzové fungování 
senátu). K tomu mám ještě další posudek, který ukazuje, jak klesala hodnota 
společnosti VaK Zlín a naopak rostla hodnota Moravské vodárenské na úkor 
VaKu Zlín. 

3. Kolik vodáren měst jste pomohl ubránit, kolik peněz z plateb za vodu jste 
pomohl lidem ušetřit, a kolik jste pomohl zajistit dotací z EU vodárnám 
měst? 

V době, kdy jsem se stal senátorem, již provozní model ve Zlíně běžel. Avšak 
kromě řešení zlínské problematiky se aktivně zajímám i o tuto problematiku 
z celostátního hlediska, když spolupracuji s panem Radkem Novotným a kdy se 
budeme společně snažit i v Senátu při projednávání petice na nutnost ochrany 
hospodaření s vodou i ústavním zákonem. 

4. Kolik vlastního času, práce a peněz jste dosud investoval toho, aby voda 
v ČR byla dar a NE zboží, aby byla v rukou měst/státu? 

Troufám si odhadnout, že vlastní čas, který jsem věnoval Vámi zmiňované 
problematice, by se dal počítat v řádku desítek až stovek hodin od doby, kdy se 
problému věnuji. Stejně obšírná je otázka, jaké množství financí jsem věnoval. 



Jen samotný posudek, který jak jsem zmínil vypracovával dr. Melzer vyšel na 
120 tisíc. 

5. Předložil jste ve vašem hnutí/vaší straně návrh, co je třeba pro nápravu 
věcí kolem vody dělat? Kde jsou zveřejněny a kde si je mohou lidí přečíst? 

Nejsem členem žádné strany či hnutí. Konkrétní návrh jsem nepředložil, ale jak 
jsem zmínil výše, jako zákonodárce se chci podílet na přípravě ústavního 
zákona, kterým by voda měla být chráněna. Dále jsem již několikrát uvedl na 
svém facebookovém profilu, jakým způsobem by se mělo postupovat. 
V neposlední řadě a to jsem rovněž zmiňoval, své návrhy předkládám 
konkrétním komunálním zástupcům. 

6. Co si myslíte o zradě politiků a vedení městských vodáren, která vedla k 
protiprávní instalaci cizinců mezi lidi a vodu a co o těch, kteří toto léta kryjí 
a udržují v chodu? Př. usnesení soudu – Zde  

Především si myslím, že voda je základ života a sama o sobě by neměla být 
výnosným byznysem soukromých společností. Což bohužel u nás ve Zlíně, jak 
sám dobře víte, neplatí. Nenahlížel bych v tomto směru na všechny politiky jako 
na viníky, neboť jak dobře vidíme ve Zlínském kraji mnoho menších akcionářů 
(obcí) se postavilo proti současnému stavu. Zde naopak považuji za důležité 
pojmenovat konkrétní viníky. A to nejen ty, kteří celou situaci způsobili, ale i ty, 
kteří ji po celá léta kryli a zůstávali v nečinnosti – KDU-ČSL, STAN.  

7. Jaké principy je třeba kromě úpravy ústavy přijmout pro vrácení zájmu lidí 
a státu do vodárenství? 

Dle mě se jedná především o princip zodpovědnosti volených politických 
zástupců, kteří by se měli k vodě chovat s péčí řádného hospodáře. Přece není 
možné, aby s ohledem na rozsudky Ústavního a Nejvyššího správního soudu 
setrvávali zástupci města v nečinnosti a tento stav odmítali řešit. 

8. Kolikrát jste byl na valných hromadách vaší městské vodárny za 
posledních 10 let? 

Pouze jednou vloni, předloni jsem ještě nebyl voleným zástupcem. 

9. Kolikrát jste byl na soudech, které rozkrývaly tunely městských vodáren 
za posledních 10 let? Kdo podal žaloby na obranu vody a vodáren v ČR a 
v kterých regionech? 

U nás podaly žaloby města Otrokovice a Fryšták, soudů jsem se nikdy 
neúčastnil, protože probíhaly ještě před mým zvolením. 

 

 

https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/


10. Kolikrát jste publikoval váš názor na vodu a na to, jak a kým má být voda 
spravována za posledních 10 let v médiích? Kde si je můžeme přečíst? 

Mimo můj facebookový profil můžete můj postoj nalézt na mé senátorské stránce 

https://tomasgolan.cz/ma-prace-v-senatu/#voda-na-zlinsku. Kde mimo jiné poskytuji 

všechny dostupné dokumenty k problematice vody včetně rozsudků soudů. 

 

Ing. Tomáš Goláň  

nám. Míru 63, 760 01 Zlín 

 

https://tomasgolan.cz/ma-prace-v-senatu/#voda-na-zlinsku

