


„Vody je dostatek pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost.“

Mahátma Gándhí
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„Nadační fond PRAVDA O VODĚ (dále jen „NFPOV“) jsme založili s cílem vrátit do správy
vody zájmy a priority lidí a České republiky. Má za cíl chránit vodu a práva občanů, protože
voda je život a náš život, ani život našich dětí, rozhodně do rukou koncernů nepatří. Voda
je dar, ne zboží a díky často protiprávnímu jednání části „politiků“ si z ní samo-vyvolení
udělali zdroj dolování zisků.“

Radek Novotný, spoluzakladatel NFPOV

NFPOV je nestátní nezisková organizace. NFPOV chrání vodu, sebe i peníze daňových
poplatníků, které jinak končí v zahraničí místo ve vodárenství a nic za ně nedostávají.

Nápravu a obranu občanů a vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste
vy. Od státu a politických stran nechce ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám
umožňuje řešit hlavní příčiny problému, neznalost, nepozornost a naivita politiků na jedné
straně a protiprávní jednání části „politiků“ v zájmu koncernů na straně druhé.

NFPOV eliminuje neznalost a naivitu politiků edukační činností a osvětou. Protiprávnímu
jednání „politiků“, kteří na úkor lidí a státu prosazují zájmu koncernů, se postavil právními
kroky a tlakem rostoucího počtu informovaných občanů, kteří společně požadují nápravu
a ukazují, jak je možné ji realizovat.

Vše, co NFPOV pro nápravu systému správy vody dělá, stojí na těchto principech:

Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.

Voda je život, ne zboží k dolování zisků.

Peněz na účtech koncernů se občané ČR nenapĳí.

Jen stát, který má v rukou vodu a její správu, je svobodný.

Neschopnost soudů prosadit právo a spravedlnost je znak kolonií, ne demokracie.
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Nefunkční justice znamená nevymahatelnost práva

V České republice máme problém s protiprávním jednáním politiků a s nekvalitní prací
části justice, což vede k nevymahatelnosti práva. Důkazem jsou desetiletí trvající soudní
spory, průtahy soudců při řešení evidentních nezákonných tunelů městských vodáren, na
které doplácí milióny občanů i stát.

V České republice řádně justice prostě nefunguje. Pokud občan dosáhne pravomocné
rozsudky ve strategickém odvětví vodárenství po 15 letech, pak je to výsměch žalobcům
i občanům. Vědomé protiprávní jednání některých soudců, nese znaky justiční mafie,
o kterých hovořila Marie Benešová z pozice Nejvyšší státní zástupkyně. Opakované vě-
domé protiprávní jednání některých soudců Nejvyššího soudu v Brně, označil Ústavní
soud ČR přímo za akt soudní zvůle.

Soudní zvůle vedla k tomu, že zakladatel NFPOV musel 4x vyhrát u Ústavního soudu
České republiky než mu nižší soudy začaly dávat za pravdu. Mezi tím ovšem odtékají do
zahraničí protiprávně miliardy korun vybrané od lidí a dva regiony přišly o cca dvě mili-
ardy korun z dotací z EU. Dosažení pravomocných rozsudků je v ČR téměř nadlidský úkol
a o spravedlnosti se nedá hovořit. Desetiletí trvající soudní procesy provází enormní psy-
chický i ekonomický tlak, gangsterské praktiky, fyzický i žhářský útok, vše proto, aby roz-
sudky nebyly dosaženy a občané o nich nebyli informováni.

Zakladatel NFPOV, Ing. R. Novotný (i další občané ČR) zažil i léta trvající útoky bílých lí-
mečků v podobě žalob s cílem zabránit informování veřejnosti ve stylu:

A strategic lawsuit against public participation – SPLAPP.

Musel současně vydržet financovat 17 let trvající soudní spory s jistotou, že se mu čas,
peníze a úsilí vynaložené na obranu sebe, rodiny, lidí a vody patrně nikdy nevrátí, ale bez
rozsudků a odhalení principů nemravných komplotu není žádná náprava ve prospěch lidí
možná.

Více wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_lawsuit_against_public_participati-
on

Založení NFPOV a jeho hlavní činnosti

NFPOV byl založen 7.3.2018 s cílem vrátit správy vody do podoby veřejné služby.

Prosazuje tuto vizi:

Je třeba řešit sucho, čistotu vody, obnovu vodárenských sítí a zadržení vody v krajině
a ne z vody dělat kšeft soukromých firem, jejichž jediný cíl je vysát z odvětví co nejvíce
financí na své účty v zahraničí. Vše, co se týká vody, nakonec vždy zaplatí občané České
republiky. Není žádný důvod, aby na vodě a její správě parazitovali oligarchové, překup-
níci a bohatly soukromé firmy.

Jedna z hlavních činností NFPOV je osvěta, která přivádí k vodě pozornost lidí a probouzí
uvědomění, že voda není samozřejmost. Voda je dar, ne zboží. S darem se nekšeftuje.

NFPOV byl založen, aby lidé měli příležitost se aktivně podílet na své obraně, na
obraně svých občanských práv ve strategickém odvětví spravujícím nenahraditelnou a ži-
votně důležitou surovinu – vodu. Buď vlastní cestou, kdy se inspirují tím, co dělá NFPOV
nebo ve spolupráci s NFPOV. NFPOV při obraně vody a lidí používá advokační aktivity,
právní a soudní prostředky, projekty aktivního občanství - petice, save-watch-dog aktivity,
datovou a investigativní žurnalistiku a edukační a vzdělávací činnost, což společně přivádí
k vodě pozornost a to vede k nápravě a ukončení pochybného systému dobývání renty.

NFPOV navazuje na práci zakladatelů

Člen správní rady NFPOV Michal Chromec a zakladatele NFPOV Radek Novotný brání
vodu, městské vodárny a občany České republiky téměř 20 let. Spustili projekt PRAVDA
O VODĚ https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B a datový portál ww-
w.pravdaovode.cz.

Léta dokládají odborníkům i laikům protiprávní činnost organizované skupiny nájezd-
níků, jednající pod jednotným místem vedení, do které v řadě regionů patří v rolích Trojs-
kých koňů s nájezdníky protiprávně kooperující politici a vodaři. Informují léta zastupite-
le, politiky i členy Vlády ČR, osobně, písemně i přes datový portál. V řadě regionů pomohli
rozumným politiků zastavit probíhající pokoutný proces směřující k vytunelování měst-
ských vodáren (Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov…) a léta vedou soudní boj za
jeho ukončení tam, kde pokoutný proces proběhl. Spustili advokační projekty k obraně
městských vodáren v několika regionech s cílem vrátit správu vody do rukou města
a vytvořit precedenční pravomocné rozsudky, platné pro obdobné kauzy v dalších regi-
onech ČR.

Od roku 2002 supluje povinnost státu a veřejného sektoru při obraně městských vo-
dáren přes soudy v ČR z 90 % zakladatel NFPOV, Ing. Radek Novotný, který se obrátil na
soudy a začal rozkrývat tunely městských vodáren. Po neskutečných 17 letech mu soudy
dávají konečně pravomocně za pravdu. Škody způsobené občanům za tu dobu ovšem
dosáhly řádu miliard a dál rostou.
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Protiprávní jednání části politiků i části české justice v rámci své dlouholeté investiga-
tivní činnosti jsme veřejnosti zdokumentovali a zveřejnili v ukázkové kauze - Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. Zveřejnili a doložili jsme lidem, jak v rozporu se zákony České
republiky probíhá rozklad schopnosti samospráv bránit zájmy občanů v zájmy soukromých
firem a jak se na tom aktivně podílí část volených zástupců. Soudy a důkazy postupně pot-
vrzují, že při instalaci koncernů mezi lidi a vodu probíhá hanebné protiprávní jednání.

Nejznámější precedenční výroky soudů, které dosáhli zakladatelé NFPOV jsou tyto:

1) "Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat ak-
cie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní
část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní
ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je
touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným
jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit
provozní model."

Zdroj: Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.11.2016 – https://pravdaovode.cz/
rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/

2) Jednání na valné hromadě 30.4.2004 je mimořádně nemravné. "Přĳetím napa-
dených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) za-
počaté někdy v roce 2001. Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl,
každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fy-
zické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud po-
važuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku
a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají
důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve
společnosti…“

Zdroj: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.2.2010
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NFPOV Pomohl 160.000 odběratelům vody z Pardubic ušetřit min. 482 - 535 mil. Kč
z plateb za vodné a stočné a každý další rok ušetří lidé další tisíce. Lidé na Pardubicku
ušetřili patrně ještě víc. Růst cen by v případě prodeje vody přes koncern byl nejspíš ještě
strmější, protože cena na Pardubicku byla dříve v letech 2003 – 2004, o 2-4 Kč dražší než
v Hradci.

Lidem na Pardubicku dál dodává vodu městská vodárna. Vyhraný soud zabránil zdražo-
vání, které by přišlo podobně jako např. v Hradci, Zlíně, Kladně poté, co vodu začal pro-
dávat lidem koncern. I tuto kauzu NFPOV v rámci osvěty lidem zdokumentoval a zdarma
zpřístupnil .

Rozsudek v kauze VAK PARDUBICE – https://pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/

Popis komplotu – https://pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/

V Pardubicích, Náchodě, Přerově ... si zastupitelé dali poradit. Ověřili si, že jim říká pravdu
a hlasovali PROTI tunelu městské vodárny. V Hradci Králové, Kladně, Zlíně kolaboranti
a povedení zastupitelé informace, data a pravdu ignorovali.

Lživou manipulaci se zastupiteli prověřila v Hradci Králové Komise pro cenné papíry
a ocenila ji pokutou 1.000.000 Kč pro vedení Vak H. Králové (později ji snížila na 700.000
Kč).

https://pravdaovode.cz/rozsudek-kcp-h-kralove-30-9-2005/

Ve Zlíně soud pravomocně potvrdil, že proběhl protiprávní komplot.

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

Realita, a jak by vypadala cena, kdyby rostla a inflaci a Hradci Králové:

Výše uvedené dokládá, že je potřeba prosadit systémovou náprava

Obrana vody přes soudy má smysl a má na co navázat

Práce zakladatelů NFPOV šetří lidem tisíce. Každé 3 členné rodině na Pardubicku ušetřili
10.064 Kč a tato úspora každý rok roste. V době skrytého nájezdu na městskou vodárnu
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. informovali zastupitele. Předem je upozornili, že jim
naháněči koncernů a Trojské koně mezi politiky lžou. Trojské koně po celé republice zastu-
pitele podváděli, když jim lživě slibovali 30 let jen inflační růst cen vody, když správu vody
předají do rukou koncernu. Zakladatelé NFPOV zastupitelům doložili, že to je lež. Zastupi-
telé i občané si ověřili, že říkají pravdu a hlasovali PROTI vyvedení vody z rukou měst.
Darebáci se proto pokusili prosadit francouzský koncern Veolia protiprávně falešným hla-
sováním na valné hromadě. Tomu se zakladatelé NFPOV postavili přes soud, který vyhráli.
Soudci jim dali za pravdu a nekalé jednání naháněčů koncernů prohlásili za protiprávní.

Lidé na Pardubicku díky tomu mají léta vodu o 10-14 Kč/m3 levnější než v Hradci Králové,
kde zrádci přes lži a manipulace udělali z prodeje vody kšeft a nemalý zisk z vody končí
v zahraničí místo v řešení problémů vodárenství. Od roku 2008 platí lidé na Pardubicku za
vodu vždy méně než lidé v sousedním Hradci Králové, kde vodu prodává koncern Veolia.

Pardubice rok 2004: +2,5 Kč/m³

Cena vody byla o 2,5 Kč/m3 dražší než v Hradci. Pro rok 2004 určily v Hradci i v Pardu-
bicích naposledy cenu vody obce. V Pardubicích byla o 2,5 Kč/m3 dražší než v sousedním
Hradci.

Pardubice rok 2018: - 14,32 Kč/m³

Cena vody je o 14,32 Kč/m3 levnější než v Hradci. V roce 2018 byl prodej vody v Hradci
v rukou Veolie. V Pardubicích je v rukou měst a cena vody je o 14,32 Kč/m3 levnější než
v Hradci.

Rozdíl sliby a realita ceny v Hradci Králové
rok skut. cena infl. cena inflace rozdíl

Kč/m³ Kč/m³ % Kč/m³
2019 105,63
2018 103,92 59,96 2,1 43,96
2017 96,28 58,72 2,5 37,56
2016 95,35 57,29 0,7 38,06
2015 93,84 56,89 0,3 36,95
2014 91,13 56,72 0,4 34,41
2013 88,04 56,50 1,4 31,54
2012 83,20 55,72 3,3 27,48
2011 75,37 53,94 1,9 21,48
2010 71,46 52,93 1,5 18,53
2009 67,72 52,15 1,0 15,57
2008 59,10 51,63 6,3 7,47
2007 49,91 48,57 2,8 1,34
2006 47,24 47,25 2,5 -0,01
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Dnes zavedený systém správy vody je v řadě regionů ČR ekonomické harakiri a jeho po-
kračování přes dosažené rozsudky a již prokázané negativní ekonomické dopady stejně
jako prokázané lživé a podvodné praktiky při zavádění systému dobývání renty - „privati-
zace zisků a zestátnění nákladů“ – jsou důkazem nekompetentnosti politiků a nejspíš i roz-
sáhlé korupce nesoucí znaky slovenské kauzy Gorila. Podobný názor mají i někteří čeští
ekonomové a politici.

A) „Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat
do cizích rukou.“ Autor: ekonomka Doc. Ilona Švihlíková: https://pravdaovode.cz/no-
vinky/zprivatizovat-vodarenstvi-naprosta-hospodarska-idiocie-to-se-nikdy-nemelo-
dostat-do-cizich-rukou/

B) „Několikrát se mne pokusili uplatit, abych prodal akcie městské vodárny.“ Autor:
senátor Jiří Čunek https://youtu.be/7lamkbYts_Q

Jen změna systému správy vody v ČR vede k ukončení často pochybné správy vody přes
soukromé prostředníky, kdy je systém nastaven na úkor občanů, měst i státu a ve prospěch
nadnárodních koncernů. Hlavní cíl NFPOV je proto změna systému. To znamená vracení
priorit lidí a zájmů státu do správy vody v ČR, tzn. řešení sucha, zadržení vody v krajině,
čistoty vody, spravedlivá cena a dostupnost vody pro nízko příjmové skupiny lidí.

Cíl NFPOV je proto systémová náprava

Hlavní cíl NFPOV je vrátit do správy vody ČR priority lidí. To znamená řešení sucha, ga-
rance práva lidí na vodu v ústavě, čistá voda bez
jedů a plastů za spravedlivou cenu, dostupná pro
nízko příjmové skupiny občanů kvalitní stav in-
frastruktury.

Další cíl NFPOV je vrátit do správy vody ČR záj-
my státu. To znamená zadržení vody v krajině,
rozvoj infrastruktury, odsun koncernů od české
vody, reinvestování peněz z vody v odvětví a čer-
pání dotací EU.

NFPOV činí kroky v oblasti prosazení funkční
justice. To znamená dokumentování justičních
kauz, přešlapů a soudní zvůle soudců, prosazení
systémových změn vedoucích vymahatelnosti
práva a odpovědnosti soudců za řádné vedení
soudních sporů .

NFPOVmá za cíl i nápravu politické kultury.
Pomáhá tvořit občanský stát, kde volení zástupci
občanů pracují pro občany, města a stát. Ti, kteří
jednají protiprávně, za to musí nést právní odpo-
vědnost. NFPOV odhaluje v řadách politiků
pachatele protiprávní instalace cizinců mezi lidi
a vodu a dokládá manipulativní jednání některých politických stran.

NE!





§
1716

Kdo nezná svou historii…Kdo nezná svou historii…

Právní obrana vody, občanů a státu stojí na trestní odpovědnosti pachatelů za nekalé jed-
nání. S tím souvisí i schopnost vymoci náhrady škod a vrácení neoprávněného obohacení
v řádu miliard korun za posledních cca 20 let. Tento názor veřejně potvrzují i někteří
soudci:

„Veškerá faktická moc v České republice je v rukou koncernů a jiných korporací. Všechno
ostatní je jen stále trapnější hra.“

JUDr. Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně pro ČT1 v Pořadu Reportéři ČT, Boj
a vodu. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/
216452801240028/0/44678-boj-o-vodu/

Advokační pomoc občanům a zastupitelům, kteří jsou vystavení žalobním útoků koncernů,
politiků nebo nájezdníků – a strategic lawsuit against public participation SLAPP – s cílem
zabránit informování veřejnosti.

Dokumentování kauz a rozsudků lidé kvitují. Rozklíčování a doložení jednotlivých kroků
v kauze Pražské vodovody a kanalizace je toho důkazem. Stránka www.pravdaovode.cz/
praha měla ke dni 31.12.2018 4 302 sdílení.

Ohrožené skupiny obyvatel jsou především důchodci a rodiny s malými dětmi.

Stav ve vodárenství chce řešit i z pohledu lidských práv (právo lidí na vodu – a ústavě)
a týká se i pohledu a přístupu k vodě nízkopříjmových skupin obyvatel ČR, jako jsou
důchodci a rodiny s malými dětmi.

Oblast justice

Vymahatelnost práva je jediná cesta jak vrátit priority lidí do správy vody v ČR. Musí
začít fungovat justice. Nefunkční justice znamená slabý stát, fungující jako koncernová ko-
lonie. NFPOV odhalil, že někteří soudci umožňují průtahy, někdy dokonce jednají proti-
právně a porušují ústavní právo občanů na spravedlivý proces. Cíl NFPOV je prosadit do-
držování zákonů ve strategickém odvětví, ve kterém došlo k protiprávní instalaci koncernů
mezi občany a vodu. V ČR schází peníze na řešení sucha i čistoty vody a přitom díky proti-
právnímu jednání, koncerny 30 let posílají miliardy z toho, co lidé platí na své účty
do zahraničí.

To je ve funkční demokracii neakceptovatelné. NFPOV proto začal zkoumat pochybné
jednání soudců. Jedním z projektů, které NFPOV v budoucnosti spustí, bude zdoku-
mentování činnosti soudců a pomoc systémové změně v justici přes úpravu legislativy
i prosazení odpovědnosti soudců za jejich jednání.

Dnes je systém nastaven tak, že finance, čas a úsilí, které do vedení soudních sporů musí
občan investovat, mu nekompenzují ani konečné rozsudky v jeho prospěch. Řada občanů
proto na obranu svých práv rezignuje a soudní systém se stále více posouvá k bezpráv-
nímu diktátu peněz na úkor všech, včetně samotného státu i jeho občanů.

Zásadní je prosadit nastavení spravedlivých kompenzací, za marně nebo zbytečně vyna-
ložené náklady na soudní obranu vody a občanů, související s nekompetentním rozhodo-
váním soudců.

Cíl NFPOV: Zdokumentovat a zveřejnit důkazy o jednání některých soudců a doložit
soudní zvůli soudců a její dopady, je jeden z cílů NFPOV v rámci jeho save-watch-dog
aktivit, stejně jako nastartování právní obrany vodáren a občanů. Prioritou NFPOV je
zajistit na tuto činnost finanční prostředky. Dokud nebude v ČR fungovat řádně justice
a vymahatelnost práva, pak Česká republika nebude svobodný stát, ale Koncernistán.

Oblast správy státu

NFPOV činí kroky k prosazení práva a odpovědnost politiků za jejich protiprávní jednání
na všech úrovních veřejné správy. a případě vodáren jde a léta řízené protiprávní jednání
organizované skupiny osob, do kterého se aktivně a skrytě zapojili a někteří místní politici
a vodaři, doslova kolaborující s nájezdníky pracujícími jako tykadla koncernů.

Selhání veřejné správy a politiků zjistil NFPOV na všech úrovních správy veřejného majet-
ku. NFPOV proto prosazuje ukončení protiprávního stavu, vrácení neoprávněného oboha-
cení v řádu desítek miliard, které končí díky protiprávnímu jednání v zahraničí na účtech
koncernů.
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NFPOV a advokační a save-dog projekty

NFPOV dokládá, že správa vody se dostala do rukou cizinců často protiprávně, což pot-
vrzují i soudy. NFPOV dokládá útoky bílých límečků s cílem zabránit informování veřejno-
sti.Vše dokumentujeme a zveřejňujeme v rámci edukační činnosti. Rozsudky jsou dostup-
né na adrese: www.pravdaovode.cz/rozsudky

Zjistili jsme, že se v České republice rozvinuly praktiky v zahraničí považované za proti-
právní.

A strategic lawsuit against public participation (SLAPP)

Žalobní útoky proti informování veřejnosti.

Co je to strategický soud proti účasti veřejnosti (SLAPP)?

Jde o rafinovaný útok určený k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému
nátlaku, k poškození žalovaných a k vysátí jejich času, energie a peněz. Cíl je umlčet žalo-
vané, znemožnit veřejnosti dostat se k informacím. Žalovaní jsou díky SLAPP cíleně
zatíženi náklady na svou právní obranu. Žalobní útok SLAPP je zákeřnější než gangsterský
útok, protože na rozdíl od přímých útoků trvá léta. Nátlak na napadené trvá kontinuálně
a před jednáním soudů nebo s každým vyjádřením útočníka v rukavičkách se na nějakou
dobu ještě zintenzivní. Toto jednání vystihuje české přísloví:

ZLODĚJ KŘIČÍ - OKRADLI MNE!

V SLAPP útoku žalobce neočekává, že soud vyhraje.

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalo-
vaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje
na informování veřejnosti z vyčerpání a také na oprávněný požadavek na nápravu a od-
souzení pachatelů apod.

Opakované žalobní útoky a poté opakované soudní řízení zvyšují i náklady např. na po-
jištění odpovědnosti žalovaného, mohou bránit získání úvěrů, což v případě malé firmy
nebo fyzické osoby narušuje schopnost organizace nebo jedince financovat vlastní exis-
tenci nebo chod vlastní firmy. SLAPP se používá také k zastrašování ostatních k účasti na
obraně, šíření informací, diskusi a požadavku k nápravě.

SLAPP praktiky - https://pravdaovode.cz/zalobni-utoky-veolie/

NFPOV a advokační a watch-dog aktivity

Přes fakta, důkazy, dokumentování kauz a rozsudky soudů odhalujeme veřejnosti pro-
tiprávní stav, a kdo je za něj odpovědný. Publikujeme fakta, data, důkazy provedené u sou-
dů, rozsudky i vyjádření protistran apod. Tím zveřejňujeme návody, jak ubránit správu
vody v podobě služby. Potvrzujeme existenci organizované skupiny nájezdníků greenmai-
lerů, pracující pod jednotným místem vedení pro soukromé firmy a protiprávní jednání
některých politiků, jednající skrytě s touto skupinu, na úkor občanů, měst i státu.
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Ukázková kauza Vak Zlín a závěry soudců

2004 – Komise pro cenné papíry - https://pravdaovode.cz/rozsudek-kcp-zlin-26-10-04/

2007 – Krajský soud v Brně https://pravdaovode.cz/rozsudek-ksb-zlin-8-3-07/

2010 – Krajský soud v Brně https://pravdaovode.cz/rozsudek-ksb-zlin-11-2-10/

2014 – Krajský soud v Brně https://pravdaovode.cz/rozsudek-ksb-zlin-14-3-14/

2016 – Vrchní soud v Olomouci https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/

NFPOV a investigativní, datová žurnalistika a otevřená data

Poskytujeme informace, o kterých ostatní mlčí. Odhalujeme kauzy, srovnání i proti-
právní jednání a tím zabraňujeme nebo rušíme prostor pro manipulace s občany a zastupi-
teli a následné zneužívání rozpočtů rodin i obcí. Informace zveřejňujeme na datovém por-
tálu www.pravdaovode.cz ve formě datové a investigativní žurnalistiky. Hlavní princip,
který se snažíme prosazovat, jsou otevřená data, která jsou všem přístupná ZDARMA.
Snahou je, aby u všech zásadních dat byly odkazy na dokument a důkazy. Z toho důvodu
web prošel v období zakládání NFPOV rozsáhlou proměnou a modernizací, kterou realizo-
vala profesionální firma za 180.000 Kč. Protože NFPOV na toto neměl dostatek financí,
zaplatili ji zakladatelé Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Ukázková vodárenská kauza - www.pravdaovode.cz/praha

Srovnání cen vody a cenová mapa – www.pravdaovode.cz/cena-vody

Kdo prodává českou vodu? - www.pravdaovode.cz/vodarny

Statistika návštěvnosti a sledování dat roku 2018

Na webu po přestavbě a aktualizaci ji nyní najdete:
• Zdarma přístupné informace o vodě a vodárnách
• Data k 25 vodárnám a jejich srovnání – zisky, cena vody, výroční zprávy
• Srovnání vodného a stočného v rámci většiny regionů ČR
• Úloha a jednání Ministerstva zemědělství v pochybných privatizacích
• Ukázkovou kauzu, jak zastupitelé a veřejný sektor přišel o miliardy z vody

NFPOV vytváří občanskou komunitu, která aktivně hájí svá práva

Spolu s lidmi, kteří chápou důležitost vody, prosazujeme vrácení zájmu lidí do správy
vody a ukončení kšeftování s českou vodou. V roce 2018 se NFPOV zaměřil na vytvoření
a růst informované a fakta znající komunity lidí především přes sociální sítě.

Video kanál You tube PRAVDA O VODĚ

NFPOV se zaměřil na profesionalizaci video kanálu YOU TUBE PRAVDA O VODĚ a s tím
souvisí nárůst počtu zveřejněných videí a růst odběratelů videí. Z původních 275 odběra-
telů kanálu o vodě předtím než ho převzal NFPOV, jsme v roce 2018 dosáhli nárůst od-
běratelů o dalších 174 na 449 odběratelů.

Potvrzuje se velký potenciál tohoto zdroje informací, proto v následujícím roce chceme
publikovat obsah pravidelně a díky tomu dosáhnout nárůst odběratelů alespoň na

1000.

Facebook Voda lidem

NFPOV převzal FB skupinu VODALIDEM. V roce 2018 se úpravou strategie, systémovým
zveřejňováním obsahu a aktivní komunikací s fanoušky z původních cca 2.400 fanoušků
zvýšil počet fanoušků na téměř 9.000.

Zde chceme poděkovat práci dobrovolníků a členů komunity VODA LIDEM, kteří zdarma
tvořili kvalitní, pro lidi přínosný obsah a současně téměř on-line odpovídali na otázky
a komentáře, což vedlo k popularizaci tématu „VODA“ mezi občany.

NFPOV pomáhá a spolupracuje s rozumnými politiky

Rozumní politici aktivitu NFPOV, jeho zakladatelů a občanů vítají, protože jim
pomáhá. Darebáci, nájezdníci a s nimi kooperující politici z ní mají strach, protože odhaluje
jejich praktiky a ukazuje lidem často nemravnou kolaboraci. Ve volbách se tím eliminují,
protože politiky volí již informovaní občané. V tom je síla informací a občanské společno-
sti. Občanská společnost informovaných lidí je silnější, než nájezdníci a koncerny. Znají-li
lidé pravdu, pak je neo(h)loupí ani miliony placené za „píár“, protože Lež vydávaná za Prav-
du bude vždy Lží. Je jedno, zda presentována přes komerční média a soc. sítě, kde
zneužívají např. známé osoby z oborů. A nebo jde o "nadační fondy", které provádí green-
washing či family-washing, když se přiživují na práci jiných lidí, kteří ji dělají léta i bez kon-
cernů.

NFPOV odhaluje, kdo je odpovědný za vyvedení peněžních toků a zisků z vody do rukou
cizinců. V roce 2018 dokončil projekt VODA LIDEM - www.pravdaovode.cz/chcemevedet/
projekt-voda-lidem/
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Realizoval 3. část projektu: CHCEME VĚDĚT

Na podatelny senátu a poslanecké sněmovny předal osobně politikům doplňující podklady
k vodě a 10 kroků k nápravě v petici VODA JE ŽIVOT a všem politikům položil otázku:
„Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky

z vody? Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?“

O „vodě“ rozhodují dva faktory:

1. Neznalost problematiky mezi zákonodárci, protiprávní jednání některých politiků
a účelové udržování politiků v nevědomosti a falešné představě, že vše je v pořád-
ku. Zastupitelé a zákonodárci podléhají placenému public relations a brainwa-
shingu osob napojených přímo/nepřímo na koncerny. To minimalizuje Nadační
fond PRAVDA O VODĚ informováním ve veřejném zájmu, důkazy, investigativní
žurnalistikou a rozsudky na datovém portálu www.pravdaovode.cz

2. Volby naslepo a neexistence osobních stanovisek politiků k VODĚ: Lidé volí
a neví, kteří politici/strany jednají v zájmy lidí a kteří hájí zájmy koncernů.

Oba tyto faktory se snaží minimalizovat:

1. Dokumentováním protiprávního jednání politiků. Kauzy ZLÍN, PRAHA

2. Požadavkem jasné odpovědi politiků na otázky k vodě. Projekt CHCEME VĚDĚT

Projekt VODA LIDEM má 3 části:

1. INFORMOVÁNÍ POLITIKŮ – CHARTA VODA 300 – www.pravdaovode.cz/voda-300

2. UKÁZÁNÍ, JAK TO NAPRAVIT – PETICE VODA JE ŽIVOT – www.pravdaovode.cz/petice

3. POŽADAVEK ODPOVĚDI POLITIKŮ – CHCEME VĚDĚT – www.pravdaovode.cz/chcemevedet

NFPOV a občanská aktivita ve vybraných regionech ČR

Spolu s občany spustili aktivní kroky k nápravě v některých regionech. Nejaktivnější
jsou lidé ze Zlínska. Ukazuje zde lidem, jak mohou nápravu realizovat sami nebo se mohou
přidat k tomu, co děláme my. Občané sami nyní požadují po politicích nápravu, dostávají je
pod tlak a do pozornosti občanů daného regionu. Občané se začínají sami ptát na zasedání
zastupitelstva a požadují vysvětlení a kroky k nápravě ze strany politiků.

Současně vzniká místní neziskové sdružení, které lokálně usiluje o vrácení právy vody do
rukou městské vodárny.

Pozitivní vliv spojení místních lidí a aktivit NFPOV se projevil ve volbách. Místní člověk
z hnutí, který 8 let udržoval v chodu protiprávní stav kolem Vak Zlín a bránil přes své lidi
ve vedení vodárny vyhlášení pravomocných rozsudků, propadl ve volbách. Primátor musel
vyklidit vrcholné pozice. Lidé pochopili, že za 8 let pro ně nic neudělal, naopak udržoval
systém nastavený ve prospěch koncernu. Proto neuspěl ve volbách do senátu a v ko-
munálních volbách pozici primátora neobhájil.

Video ze zasedání zastupitelstva města Zlín s občany. Lidé prosazují odsun koncernu od
vody a chtějí vrátit peníze i správu vody do rukou obcí: https://youtu.be/4tIS4iwrEfQ

NFPOV a aktivní občanství napříč Českou republikou

Aktivní občanství je silnější než moc koncernů stojící na lžích, zradě a často protiprávní
kolaboraci části politiků a prodejných vodařů. Občané musí znát pravdu a ta je třeba do-
ložit policii, soudům. Pak jde nápravu prosadit. Spolu s občany prosazujeme, aby Parla-
ment ČR naplnil 10 principů, vedoucích k nápravě systému zpět v zájmu občanů a státu.
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10 KROKŮ K VRÁCENÍ ZÁJMŮ LIDÍ A OCHRANY PŘÍRODY DO SPRÁVY VODY V ČR

Požadujeme po poslancích a senátorech:

• Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce vztahující se k zajištění zdrojů
vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod,
k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.

• Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy
o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.

• Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.

• Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou pro-
váděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy sou-
kromých subjektů.

• Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblas-
ti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.

•Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné
služby.

• Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření
s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.

• Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu
a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.

• Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňo-
vat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez
výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).

• Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajs-
ké služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přĳetí opatření
vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou a řízení vo-
dáren.

Petici během roku 2018 podepsalo fyzicky 8.625 lidí. K naplnění 10.000 hranice nám tedy
k 31.12.2018 scházelo 1.375 podpisů. Petice Voda je život – odhaluje 10 principů, které ve-
dou k vrácení priorit lidí do správy vody, logicky navazuje na Chartu voda 300, která 300
politikům doložila, často nemravný a protiprávní stav ve vodárenství. Více v odkazu na vi-
deo z tiskové konference CHARTA VODA 300: https://youtu.be/PzV45syp3og

Ministr životního prostředí Richard Brabec, na tiskové konferenci k předání CHARTY
VODY 300, vyjádřil souhlas s tím, na co byli politici upozorněni a veřejně sdělil:

„Naplnění cílů iniciativy VODA 300 považuji za zásadní a důležité pro řešení
všech důležitých otázek kolem vody v České republice.“

Detaily ZDE:

• www.pravdaovode.cz/petice

• www.pravdaovode.cz/voda-300

• www.pravdaovode.cz/chcemevedet
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Útoky na NFPOV
a komunitu příznivců

Nadační fond Pravda o vodě je nekomerční, nevládní nezisková organizace, nezávis-
lá na politicích, vládě a politických stranách. Postavil se protiprávnímu jednání části politi-
ků a vodařů pracujících pro koncerny. Stát, politici, nájezdníci, ani koncerny činnost NF-
POV nepodporují. Někteří na NFPOV útočí. Hadi v oblecích a jejich političtí nominanti
často útočí na neziskové organizace přes média, která ovládají oligarchové a na sociálních
sítích přes Troly.

I NFPOV se stal terčem ataků trolů a haterů, ačkoliv není financován státem. Proto
dělá kroky, které tyto útoky eliminují anebo je obrací proti útočníkům. Fakta, která jsou
všem dostupná na webu pravdaovode.cz jasně dokládají, že NFPOV není financován ze
státního rozpočtu, ani politiky.

• Předchází útokům obsahem na webu a soc. sítích

• Má zpracovanou reakci na útoky trolů a haterů

• Přĳal zásadu okamžité reakce na štvavé útoky

Není důvod se nechat urážet a na urážky je třeba slušně, ale důrazně reagovat. Po konzul-
taci se zakladateli NFPOV a s právníky reagujeme na tyto útoky odkazem na článek:

„Neziskovky by měly vychcípat, jsou to vyčuránci a nemakačenkové“

Uvádí v něm:

„Pokud znáte obsah webu www.pravdaovode.cz, tak víte, že obsahuje mimo jiné i ROZSUD-
KY a stanoviska soudců. Zde jsou vyčíslené např. i mé náklady na 13 let trvající právní
obranu vodárny Vak Zlín přes soudy, které přesáhly 3,3 mil. Kč a stále rostou. Darebáci –
z peněz lidí – utratili za právníky 50 mil. Kč, kteří se snažili zabránit tomu, aby byly tyto
pravomocné rozsudky dosaženy a byla odhalena kolaborace politiků. Bojuji za vodu 17
let, přestože to je neskutečně těžké nejen ufinancovat, ale je to náročné především psy-
chicky, časově i energeticky. Zažil jsem útoky gangsterů, zapálen auta, fyzický útok,
vyhrožování smrtí a musel jsem porazit i justiční mafii, což se stalo až poté, co jsem 4x
uspěl u Ústavního soudu.“ … Od státu, politiků, EU jsem nedostal za 17 let nikdy ani koru-
nu…

Stále si myslíte, že neziskovky jsou na nic a mají vychcípat? Pak se ptáme, co jste pro
vodu a lidi v ČR za 17 let udělili a jaké máte výsledky?“

NFPOV sice není schopen eliminovat všechny útoky, ale rychlá a věcná reakce na útoky
obrací útok proti útočníkům, ve kterých se v komentářích vypořádají lidé.

„Sám pojem Pravda provokuje lháře,
podvodníky a ničemy. Připomíná jim,

čím nejsou, co nemají a čemu se
zpronevěřili.“

Arnošt Lustig
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Budování komunity podporovatelů

NFPOV začal v roce svého založení rovnou pracovat na systematické tvorbě vlastní ko-
munity informovaných lidí, kteří mají na „vodu“ stejný názor a dle vlastního uvážení cíle
NFPOV podporují. NFPOV šíří povědomí o své práci prostřednictvím soc. sítí, ale také přes
vystupování v médiích, poskytováním rozhovorů a přednášek pro občany v Hradci Králo-
vé, v Táboře nebo pro studenty Zemědělské univerzity v Praze. NFPOV rovněž některé
záležitosti konzultuje s dalšími neziskovými organizacemi v ČR, např. s Transparency inte-
rational ČR a v zahraničí s PUBLIC CITIZEN.

NFPOVmá dva typy podporovatelů

U obou druhů podporovatelů platí, že jde o lidi, kteří sdílí podobný názor na správu vody,
souhlasí s cíli NFPOV a systémovou změnou, kterou nadační fond prosazuje. Chápou, proč
je třeba ukončit nemravnou a často protiprávní komercionalizaci správy vody v systému
dobývání renty. Využívají služby, data, informace či pomoc NFPOV a pomáhají prosadit
nápravu.

1. Nepřímí podporovatelé

2. Přímí podporovatelé

Nepřímí podporovatelé jsou lidé, kteří pomáhají formovat obecné veřejné mínění o pro-
blematice vody, např. podpisem petice a vytváří tlak na politiky, aby realizovali nápravu
systému.

Přímí podporovatelé jsou lidé, kteří jsou přímí příznivci práce a cílů NFPOV, uznávají ste-
jné hodnoty a pomáhají NFPOV

• Sdílením informací a obsahu přes sociální sítě a vlastní databázi kontaktů

• Věnují čas studiu problematiky vody a své znalosti šíří

•Aktivně se zapojují do projektů: petice VODA JE ŽIVOT, Charta voda 300 a Chce-
me vědět

• Finančně podporují projekty NFPOV

Vodu si musíme ubránit sami, nikdo to za nás neudělá. NFPOV zvolil při oslovování
občanů s tématem voda předem dohodnutá pravidla:

• Vychází z principu respektu svobodné vůle, kdy prioritně poskytuje informace
a nic za to nechce.

• Zavedl princip, nejdříve si udělejte vlastní názor na vodu a na to, co děláme, jaké
máme výsledky, co se daří a co ne.

• Ukazuje, jak mohou lidé pomoct nápravě sami, dává jim na výběr a většina kroků
nic nestojí.

NFPOV stejně jako jeho zakladatelé nikdy nedostal žádnou podporu od státu ani od po-
litických stran. Proto, aby se vyhnul pokusům o politický nátlak, přĳal pravidlo, že jakýko-
liv podporovatel, poskytuje podporu s tím, že bude poskytnuta k naplnění cílů NFPOV ve
vodárenství a dárce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné protislužby.

NFPOV má odpovědnost vůči svým podporovatelům

• Každá podpora je dobrovolná a může být kdykoliv ze strany podporovatele
ukončena.

• NFPOV, zejména u regionálních základních projektů doplňuje a koordinuje svou
činnost s lidmi a podporovateli z daného regionu a tím se projekty stávají do
určité míry specifické.

• U celorepublikových projektů, NFPOV přichází s projekty, kdy se občané mohou
aktivně zapojit do procesu nápravy – petice, dotazy na místní politiky, sdílení in-
formací.

• NFPOV průběžně informuje své příznivce a podporovatele na kanálech – web,
blog a FB.

Jakákoliv i finanční podpora je dobrovolná a pohybuje se dle vůle lidí nejčastěji od 50 Kč
do 300 Kč/měsíčně. Jsou lidé, kteří pomáhají i více, ale není to časté. Některé dary NFPOV
odmítá, neboť má pro nás větší hodnotu jistota naší nezávislosti. Zakladatel NFPOV dostal
velmi lukrativní a vlastně skrytě korupční nabídku 49 mil. Kč za to, že prodá portál
pravdaovode.cz. „Nabídku“ odmítl a místo toho založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ
a ze svých prostředků investoval v roce 2018 180 tis. Kč do profesionalizace webu
pravdaoovde.cz pro NFPOV. Kdyby web prodal, patrně by dnes žádná pravda o vodě ani
obrana vody a zájmu lidi v ČR již neexistovala.

Podpora je možná jednorázová, nebo pravidelná. NFPOV doporučuje nižší dary pravidelně,
protože to udržuje pozornost lidí k dění kolem vody a toho, co pro nápravu děláme.

Podpora důchodců. Veřejně žádáme důchodce, kteří pro tuto zemi již odvedli své, aby se
zapojovali do pomoci v nefinanční podobě, protože dle nás mají obranu vody pomoct fi-
nancovat především lidé v aktivním věku 25-55 let.
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NFPOV v roce 2018 zahájil svou činnost, ale nezačínal tzv. na zelené louce. Navázal na
17 letou práci svých zakladatelů směřující k systémové změně, a rozsah činnosti také ro-
zšířil o save-watch-dog aktivity, projekty směřující k aktivnímu občanství a vzdělávací
činnost. Do práce NFPOV se zapojili všichni jeho zakladatelé, členové správní rady a další
lidé. V roce 2018 pomáhali spustit aktivní kroky vedoucí k naplnění cílů, které chce NF-
POV dosáhnout. Čas, energii, úsilí a v řadě případů i vlastní finance věnovali NFPOV a prá-
ci vykonávali formou dobrovolnické činnosti.

Ing. Radek Novotný – podpora v oblasti praktik koncernů, nájezdníků a pro ně pracujících
politiků

Mudr. Michal Chromec – podpora v oblasti správy vodovodů smíšenou vodárnou v rukou
měst

Martin Novotný – podpora v oblasti zahraničních neziskových organizací a obrany vody

Martina Novotná – podpora v oblasti správy a řízení nadačního fondu

Eva Štauderová – podpora v oblasti prosazení práva

Výše uvedení lidé v roce 2018 odpracovali pro NFPOV a pro vrácení priorit lidí do správy
vody v ČR dohromady 2 630 hodin (960 hodin, 530 hodin, 370 hodin, 340 hodin, 430
hodin). Pracovali i o sobotách a nedělích. Největší část práce, 1640 hodin věnovali osvětě
a zpřístupnění informací o vodě ve veřejném zájmu, o kterých zcela nelogicky hlavním mé-
dia mlčí:

Při sazbě 300 Kč/hodinu ušetřili NFPOV 789.000 Kč

Sazby firem, které podobnou práci zajišťují komerčně, se pohybují v rozmezí 500–1500
Kč/hodinu. V tomto případě podpořili NFPOV prací v hodnotě 820 000 – 2 400 000 Kč.

Kromě činnosti ve svých oblastech se podíleli na realizaci a obsahu nové podoby kanálu
YOU TUBE PRAVDA O VODĚ a na obsahu FB VODA LIDEM. Jako dobrovolníci odvedli
kvalitní práci, o čemž svědčí nárůsty lidí aktivně sledující oba informační kanály. Nároku
na odměnu se předem zřekli, aby podpořili NFPOV.

Práce podporovatelů, mediálních a odborných partnerů

Činnost a cíle NFPOV podpořili také lidé a jejich firmy stojící mimo NPOV. Stali se pod-
porovatelé nebo mediální anebo odborní partneři NFPOV.

GOOGLE GRANTS

Firma Google nabízí systém podpory neziskových nadací v podobě grantu na vyhle-
dávání obsahu na internetu přes vyhledávač GOOGLE , resp. klíčová slova. NFPOV
systém Google Grants od firmy Google využil díky tomu, že ho na něj upozornila interne-
tová reklamní agentura Konver. Nejde přímo o finanční podporu, ale o možnost zdarma
využít jinak placenou reklamu Google Ads ve vyhledávačích. Za rok 2018 tímto způso-
bem NFPOV získal od Google podporu v hodnotě 55.000 Kč

Práce správní rady,
zakladatelů a podporovatelů



333232 33

Práce správní radyPráce správní rady

Agentura KONVER, Lucie Malyszová a Daniel Šperol

Díky pomoci Lucie Malyszové z internetové agentury Konver, která pomáhá s online
reklamou a výkonnostním marketingem se NFPOV dozvěděl a následně začal využívat
výše uvedený Google GRANTs. Pan Daniel Šperol pro NFPOV připravil kampaně na
využití Google GRANTs a spustil jejich chod. Agentura KONVER touto svou činností pro
NFPOV v roce 2018 velmi podpořila, neboť na grant upozornila a současně jeho využití
spustila a pro NFPOV toto zrealizovala ZDARMA.

David Kirš

V roce 2018 významně podpořil NFPOV pan David Kirš a jeho firma Smart e-mailing,
profesionální software pro rozesílání hromadných e-mailů (ne spamů), které díky tomu
mohl NFPOV rozesílat občanům ČR a informovat je o „vodě“, kauzách, rozsudcích a dění
kolem vodáren. Využil ho i k šíření petice Voda je život. David Kirš poskytl jinak komerční
službu nadačnímu fondu za symbolickou cenu 2 Kč/rok a firma Smart e-mailing se stala
mediální partner NFPOV. Přínos z pohledu šíření informace nelze v korunách vyčíslit, ale
náklady, které David Kirš v roce 2018 ušetřil NFPOV dosáhly výše cca 35.000 Kč.

Transparency international ČR

Transparency international ČR podpořilo obsah požadavků na nápravu správy vody
v petici zpracované NFPOV a to přes vlastní fanoušky na FB, sdílením informací o petici.
NFPOV a vedení Transparency international ČR, se potkává osobně přibližně 2x za rok,
kde situaci kolem vody a vodáren společně konzultujeme. Spolupráce byla započata ještě
před založení NFPOV, kdy v roce 2009 napsal zakladatel NFPOV společně s p. Císařovou
pro TI Analýzu českého vodárenství: Kam odtékají zisky?

Detaily na internetovém odkazu https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/

Jan Bartoš

Přístup podpory NFPOV z pohledu toho, co dělá a umí, zvolil i pan Jan Bartoš, přední
český odborník na sociální síť Facebook. Věnoval tématu vody svůj čas, aby problematiku
pochopil. Poté poskytl své know-how, kdy poradil, prohlédl, zkontroloval Facebook NFPOV
www.facebook.com/vodalidem. Pomohl zvýšit efektivitu šíření obsahu NFPOV. To vše do-
brovolně bez nároku na odměnu, protože chtěl podpořit cíle NFPOV. Podpořil NFPOV
prací min. v hodnotě 15.000 Kč.

Nadační fond proti korupci

NFPOV informuje o dění kolem vodáren také Nadační fond proti korupci. Problemati-
ku osobně odhalil panu Januszi Koniecznemu a ten poté, co se zorientoval, publikoval na
stránkách NFPK článek Drsná realita kolem privatizace vody http://www.nfpk.cz/glosy/ja-
nusz-konieczny/5263 , mimo jiné o gangsterských praktikách a útocích na zakladatele NF-
POV R. Novotného. Doporučení zástupce NFPK, aby k prosazení změny systému správy
vody, byl založen nestátní nadační fond, byl jeden z impulsů k založení NFPOV. Zástupci
protikorupčních fondů vysvětlili, že problematice vody tolik nerozumí a nemají informace,
které jsou našimi zakladateli léta předkládány.

Jana Bártíková

Dalším podporovatelem práce NFPOV se stala Jana Bártiková, která pomohla vytvořit
profil Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ na sociální síti LinIN. Její seminář, který je
v České republice na toto téma nejucelenější a proto dle nás i nejlepší. Díky její podpoře
projektu PRAVDA O VODĚ jsme ho absolvovali ZDARMA. Přínos z pohledu šíření infor-
mací nelze v korunách přesně přínos vyčíslit, ale náklady, které v roce 2018 J. Bártíková
ušetřila NFPOV jsou cca 6.000 Kč.

František Kozáček

Leader vzdělávání ve video marketingu a správě YOUTUBE kanálu. Jeho heslo:
„Pomáham lídrom v rôznych oblastiach šíriť ich hodnotné posolstvá do sveta, vďaka on-
line videu, aby mohli efektívnejšie meniť tento svet k lepšiemu“, vystihuje přesně obsah
spolupráce, kterou jsme navázali. Konzultace s Františkem probíhaly půl roku, během
kterého byl YOU TUBE kanál PRAVDA O VODĚ, zprofesionalizován. František přispěl ce-
lou řadou rad a své rady a doporučení poskytl některé konzultace zcela zdarma a vz-
dělávací kurz se slevou 50 %. Jeho odpověď na otázku, proč podporuje NFPOV:

„Rád podporujem hrdinov, ktorý bojujú za správne veci. Radek Novotný a projekt PRAV-
DA O VODĚ to spľňa na 100%. Teším sa, že som mohol aspoň malou troškou prispieť.“ :)

Tomáš Andrlík

NFPOV spolupracuje s p. Tomášem Andrlíkem na podobě a funkčnosti datového por-
tálu www.pravdaovode.cz. Je kvalitní a spolehlivý a vždy ochotný pomoct. Navíc zná pro-
blematiku vodárenství i některé účastníky kauzy Vak Pardubice, kteří se pokusili vyvést
zisky z vody do rukou koncernu. Jeho služby a pomoc využívá NFPOV také proto, že nás
naučil spravovat část webu samostatně a díky tomu můžeme reagovat na aktuální vývoj.
V jeho případě platí 2x toto. Je jeden z nejspolehlivějších lidí, se kterými NFPOV spolupra-
cuje, je rychlý, sám domýšlí souvislosti, které nás nenapadnou anebo navrhne řešení lepší.
Podporuje NFPOV také finančně, resp. sníženou sazbou za své služby. Jeho odpověď na
otázku, proč podporuje NFPOV:

„Baví mě pracovat na projektech, které dávají smysl a mají pro lidi přínos. S Radkem se
skvěle spolupracuje a to co dělá, dělá opravdu dobře. Jsem rád, že se mohu na projektu

podílet.“

Dominik Bureš a Fredy Rada

Pan Fredy Rada a Dominik Bureš nabídli pomoc NFPOV v třetí části projektu VODA
LIDEM, konkrétně CHCEME VĚDĚT. Kdy NFPOV položil osobně každému politikovi ve
sněmovně a v senátu za občany ČR otázku k vodě a požádal je o odpověď, na otázku, s tím,
že vše lidem zpřístupníme:

„Kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, dodávku vody, peněžní toky a zisky z vody?
Koncerny, nebo vodárny v rukou veřejné správy?“



353434 35

Práce správní radyPráce správní rady

Navrhli podobu webu www.pravdaovode.cz/chcemevedet a zpracovali grafický přehled
odpovědí a politiků i podobu vyhledání odpovědí politiků, dle různých kritérií. Přidali li-
dem i přehled kontaktů na politiky a umožnili NFPOV tuto část projektu rychle spustit.

Náklad na práci a web financoval Dominik Bureš a p. F. Rada přidal do projektu nejen prá-
ci, ale i vlastní nápady, které lidem zjednodušili vyhledávání názorů politiků.

Finanční část

Rok 2018 byl první rok práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. Provázelo ho enor-
mní nasazení lidí z vedení Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a postupně rostoucí pomoc
lidí z komunity PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM, z kterých vykrystalizovala i skupina
454 podporovatelů, kteří obranu vody během roku podpořili i finančně přes systém www
.darujme.cz.

Téměř veškeré náklady vynaložené NFPOV v roce 2018 byly použity na:

1. Sběr informací, faktů, důkazů, rozsudků, následně na jejich zpracování a ZDAR-
MA zpřístupnění veřejnosti v rámci osvěty a vzdělávání, na které NFPOV klade
zásadní důraz, protože ví, že jen informovanými lidmi nelze manipulovat.

2. Druhá část nákladů byla použita na šíření petice VODA JE ŽIVOT, kdy s cílem za-
jistit zákonem požadovaných 10.000 fyzických podpisů, aby se problematikou
vody musel zabývat Parlament ČR.

3. Díky tomu, že práce NFPOV byla v roce 2018 vykonávaná dobrovolně (všichni
lidé z NFPOV se zřekli nároku na odměnu), mzdové náklady byly nulové.

Provozně-režĳní náklady byly minimální, protože je na své náklady vesměs hradili členové
správní rady nebo zakladatelé NFPOV. Náklady, které hradil NFPOV jsou v přehledu výpi-
su transparentního účtu.

Pro rok 2019 se lidé kolem NFPOV domluvili na podobném přístupu.

NFPOV pro podporovatele zřídil:

a) Transparentní účet vedený u ČSOB pro lidi, kteří preferují bankovní převody.

b) Systém DARUJME.CZ pro lidi, kteří preferují platby kartou

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.
Náprava pokřiveného systému je možná. Důkazem je zkušenost z Francie, Německa i Ame-
riky. Více v odkazu na video https://youtu.be/FCeKmn2mXPw

Závěr

Nastavme pro vodu i pro občany spravedlivý systém, zajišťující udržitelné hospodaření
s vodou, garantující právo lidí na vodu, správu vody jako veřejnou službu, kdy jsou priori-
tou zájmy lidí, měst, státu a ochrana přírody.

Voda není a nesmí být „zboží“ sloužící k dolování zisků soukromých subjektů. Komerční
zájmy ve správě vody nemají co dělat.

Dne 28.3.2019

Martina Novotná,

členka správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
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