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Grafy Aha!
G

Stovka za kubík bude za rok úplně běžná...

VODA, co nás
drží pod VODOU
PRAHA (mim) – Jožo Ráž viděl ve vodě
lásku, ten, kdo ale v Čechách otočí kohoutkem,
vidí spíš proud stokorun... I když každým rokem víc
a víc vodou šetříme, peněz nám nepřibývá. Spíš naopak. Cena neustále roste a konečná faktura bude
letos o 85 procent vyšší než před 10 lety. Důvod?
Vodu tady mají pod kontrolou zahraniční koncerny,
u nichž jsou akcionáři zvyklí na tučné dividendy!

Dokud byly vodárny v rukou měst a obcí, šlo jim primárně o to vydělat na obnovu a rozvoj infrastruktury.
„Jenže v roce 2001 přišla
největší vlna privatizace, za kterou stály tehdy v
městech vládnoucí koalice
ODS a ČSSD,“ řekl Aha!
autor projektu Pravda o vodě
Radek Novotný. Představte
si to asi takto: Vlastníte pozemek a na něm vykopete
studnu. Pak ji prodáte Francouzovi, kterému platíte, že
vám voda teče. Zdá se vám to
jako hloupost? Jenže v téhle
realitě Česko žije. Vodu nám
distribuují Francouzi (Veolia a Suez), Rakušané (Energie AG), Španělé s Japonci

(Aqualia) či Němci (NGW)..
A právě zisk soukromých fi-rem navyšuje cenu vody až o
45 procent. Zatímco městskéé
vodárny si nárokují jen 3 až 5
procent zisku.

obnovy vodohospodářské
infrastruktury a zvýšení
poplatků za odběr podzemních vod na základě novely
vodního zákona,“ uvedl pro
Lidové noviny partner společnosti Grant Thornton Pa1990

171
1159

2000

112299
116

110 10077

10033 10022 9966
94 9900 8888

2006 2008 2010 2012
1998 2000 2002 2004
1989 1992 1994 1996

Údaje jsou
v Kč
55,12

4
44,71 46,75

44,36
38,05

38,57

0,80
0,60
60 0
0,20
0,
20

12,18
9 49
9,49

13,99
13
99

30,04
2
20,72
17 85
17,85
1

25 08
25,08

38,43

1997

2000

2003

2006

STOČNÉ
VODNÉ
CELKEM
2009

WC

Praní

Zalévání

Pití

Jiné

8l
0,63 Kč

25 l
1,97 Kč

16 l
1,26 Kč

5l
0,40 Kč

2l
0,16 Kč

4l
0,32 Kč

Mytí
rukou

Osobní
hygiena

6l
0,47 Kč

40 l
3,16 Kč

Zdroj: Pražské
vodovodyy
a kanalizace

28,30

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace

1994
19

Mytí nádobí

32,94

2012

2015

Celkem

2016

Terorismus?

Atmosféra při diskuzi s prezidentem byla uvolněná.

PRAHA (vr, ČTK)
– V Bruselu se připravuje nová směrnice, která vám může
zachránit rodinný
rozpočet. Pokud například budete plánovat dovolenou v
Tunisku a ještě před
odjezdem tam nastane nějaká mimořádná okolnost – kromě
přírodní katastrofy
například
teroristický útok –, budete
mít nárok na reklamaci bez jakéhokoliv storno poplatku.
Cestovní kancelář se
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Energie, chemikálie, služby, mzdy, nájemné vlastníkům vodárenské
infrastruktury, poplatky za
užívání podzemních zdrojů,
poplatky za vypuštění
odpadních vod, distribuce vody, odpisy
Zatímco v roce 2006 vodárny inkazapočtení hodnosovaly u průměrné české domácnosti
ty trubek.
1642 korun za rok, v roce 2016 to může
být 3055 korun! Což je zdražení o 85
procent. A dokud budou vodárny v
zahraničních rukou, suma poroste.

Kolik denně zaplatí průměrně za vodu Pražan?
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...od roku 1953 do roku 1990 jsme
jednotně platili za 1 m³ dodané pitné
vody 60 haléřů a za 1 m³ odvedené
odpadní vody 20 haléřů?

Litr/
osoba/
den

JAK ROSTE CENA VODY V ČESKU?

32,63

Víte, že... ??

VODY
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V
I
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DRAHÉ ČESKO
Podle nedávno zveřejněnéé
studie navíc ze zemí Vise-gradské skupiny (Česko, Ma-ďarsko, Polsko, Slovensko))
vychází jako nejdražší voda v
Praze (85,18 Kč). V rámci 244
h
porovnávaných evropských
metropolí si pak vydobyla 9..
místo. Cena vody roste ne-ř.
horázně rychle a bude hůř.
a
„V roce 2017 se potkají dva
y
naprosto zásadní faktory
ovlivňující cenu vody – nut-né investice do přirozenéé
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vel Válek. Podle té samé společnosti budeme úplně běžně
platit 100 Kč za kubík vody
na více místech republiky.
Už nyní je nejvyšší vodné a
stočné v Táboře, kde platí za
1 kubík 105,66
, koruny.
y

106 l
8,37 Kč

Jde o průměrnou spotřebu na osobu a den.
Ve velkých městech, jako je Praha, bývá
spotřeba nad celostátním průměrem.

Těžká matika
atika
Foto ara

Vrátí vám peníze!
navíc bude muset o
své klienty v nesnázích postarat. Pokud
je například nebude
moci kvůli mimořádné okolnosti dopravit domů, bude
jim muset na vlastní
náklady zajistit ubytování v rovnocenné
kategorii po dobu
nejméně tří dnů.
Směrnice má být v
členských
státech
účinná od července
2018, ale podle odborníků na cestovní
ruch to bude trnitá
cesta.

Prezident
o střelbě
Studenty zajímal sex i osud zbankrotovaných OKD

Zeman: Bakalu bych zavřel!
HRANICE (rys) – Prezidentův
první sex, jeho vztah k marihuaně, ale i budoucnost OKD zajímaly studenty Střední průmyslové
školy v Hranicích. Miloš Zeman
(71) se tu zastavil při návštěvě
Olomouckého kraje.
Diskuze prezidenta se studenty se nesla ve velmi uvolněné atmosféře. „Bylo to v sedmnácti

letech v Konstantinových Lázních na léčení srdeční vady, a
tuto vadu jsem tedy léčil sexuálním stykem,“ odpověděl prezident Miloš Zeman na dotaz, kdy
měl první slečnu. Přiznal také,
že před čtyřiceti lety vyzkoušel
jedenkrát marihuanu, ale žádný
zvláštní zážitek to prý nebyl. K
dotazu na budoucnost OKD pre-

zident odpověděl,
ěl,
že je třeba zachovat
vat Zdeněk
těžbu ve dvou ren- Bakala
tabilních dolech a pro ostatní
horníky zajistit práci. „Také se
domnívám, že je třeba zavřít
Zdeňka Bakalu. Po Viktoru
Koženém je to druhý největší
podvodník v ČR,“ uvedl Zeman.

Prezident také
sdělil, jak to bylo
při neštěstí, které
př
se stalo ve středu
vvečer
ve
e při nácviku
sstřeleb z bojových
pěchovvozidel
o
ttyy ve vojenském
prostoru Libavá.
pr
PPodle něj tři vojáky
zranil výstřel bojového vozidla, které
omylem vystřelilo
na druhé. Jeden z
vojáků je zraněn
těžce. Případ vyšetřuje policie.

PRAHA (vr, ČTK) –
Nejtěžší součást maturity?
Matematika! Letos ji nezvládlo 23 procent žáků,
kteří test psali poprvé,
tedy celkem 4 tisíce lidí.
Zhoršily se také výsledky
testu z češtiny. Vyplývá to
z údajů, které včera zveřejnily ministerstvo školství a organizátor maturit
Cermat.

