
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? 

Vodu dodává Veolia. Trubky vlastní Vodovody a Kanalizace = VaK. Zisky jdou Veolii. Např. v roce 2013 

měl VaK zisk 7mil Kč, Veolia přes 90 mil Kč. Za dobu smlouvy to bylo to přes 600 mil 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? 

Jsem lékař, oční chirurg a vodárenstvím jsem se dosud nezabýval, ačkoliv dlouhodobě vnímám špatné 

nastavení ve Zlíně, které je potřeba změnit.  

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? Žádnou. 

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? 

Vybudoval jsem 3 studny, důsledně šetřím vodou. Také zásadně nekupuji balenou vodu, což je důležité 

nejen pro vodu, ale i ekologii. 

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 a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.  

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  

Je potřeba hlavně vztahy opět správně nastavit a vinu pokud možno prokázat a potrestat.  

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

Podepsal jsem úpravu návrhu zákona o vadě, aby stát měl výsostné právo určovat vodárenství a vodu 

a s ní spojenou infrastrukturu nebylo možno zcizit. 

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

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? Nikdy. 

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? 

Jak jsem uvedl v bodě 2, vodárenstvím jsem se dosud nezabýval.  

 


