


„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Antione de Saint-Exupéry
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O nadačním fondu
O nadačním fondunadačním fondu

„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

Voda je dar, ne zboží. Proto ukončujeme systém, který byl často zaveden protiprávně
a doplácíme na něj.

Proto pomáháme:

• Ukončit korupci politiků – úplatky, účelová fin. Plnění, protislužby.

• Lidem ušetřit za vodu, poté, co prodej vody zůstane v rukou měst.

• Politickým stranám odhalit protiprávní jednání politiků.

• Městským vodárnám získat stamilióny z EU – Pardubice.

• Zastupitelům ukončit protiprávní systém - Nové Strašecí.

• Zachovat vliv státu na strategickou surovinu a řešit zadržení vody v krajině.

• Městům, aby investice platily vodárny a města použila peníze ze svých rozpočtů
na školky, domovy seniorů apod. Náchod.

• Starostům zajistit dostatek vody v obci a nepřicházet o milióny a ubránit se žalob-
ním útokům koncernů.

Nápravu a obranu občanů a vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako
jste vy. Od státu a politických stran nedostáváme ani korunu, aspoň nás nemohou ovli-
vňovat. To nám umožňuje řešit hlavní příčiny problému. Neznalost, nepozornost a naivitu
politiků na jedné straně a protiprávní jednání části „politiků“ v zájmu koncernů na straně
druhé. NFPOV je nestátní nezisková organizace. NFPOV chrání vodu, občany i jejich pení-
ze, které jinak končí v zahraničí místo ve vodárenství.

Proti protiprávnímu jednání "politiků" a nájezdníků koncernů, kteří na úkor lidí a státu pro-
sazují své soukromé zájmy, se NFPOV postavil přes:

• Advokační a watch-dogovou činnost.

• Datovou a investigativní žurnalistiku.

• Podporu aktivního občanství a pomoct politikům.

• Tlak informované veřejnosti, prosazující vrácení zájmů lidí do správy a prodeje
vody v ČR.
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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 regionech ČR.

Od roku 2002 supluje povinnost státu a veřejného sektoru při obraně městských vodáren
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 způso-
bené občanům za tu dobu ovšem dosáhly řádu miliard a dál rostou.

Založení NFPOV a jeho hlavní činnosti

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

Je třeba řešit sucho, čistotu vody, obnovu vodárenských sítí a zadržení vody v krajině.
Pro řešení všech těchto problémů, je třeba zjistit finanční zdroje a ty vždy nakonec za-
platí pouze občané. Proto systém správy a prodeje vody musí být nastaven v zájmu
občanů a ne soukromých firem, jejichž priority nejsou řešit problémy odvětví a občanů.
Jejich cíl je dostat co největší objem financí z odvětví na své účty do zahraničí, nejlépe
do daňových rájů. Neexistuje žádný rozumný důvod, aby na vodě a její správě parazito-
vali oligarchové, překupníci nebo soukromé firmy.

Naše vize

Vše kolem vody nakonec vždy zaplatí lidé. Proto mají právo, aby voda byla dodávána jako
služba a ne zdroj zisků koncernů. Stát musí lidem toto garantovat, že finance, které za vodu
zaplatí, skončí v řešení sucha a dodání čisté vody a ne v cizině.

Proč? Protože:

Voda je život. Je to dar, ne zboží!
Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka.

Voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernů nepatří.

Jedinec v současné společnosti nemá šanci nápravu prosadit. NFPOV proto přináší li-
dem možnost aktivně a přitom bezpečně bránit sebe a vodu. Lidé společně prosazují svá
občanská práva ve strategickém odvětví vodárenství, které spravuje ničím nenahraditel-
nou a životně důležitou surovinu - vodu.

A je snadný terč pro vodárenskou mafii. Tato pozice se významně mění v okamžiku, kdy
se lidé spojí a sebe a vodu brání přes nadační fond. Na něj se oligarchům útočí daleko hůř.

Pozitivní je i o to, že činnost NFPOV je často inspirací pro lidi, kteří chtějí vodu bránit, ale
chtějí jít vlastní cestou.

NFPOV i v roce 2019 navazoval na práci svých zakladatelů

Člen správní rady NFPOV Michal Chromec a zakladatele NFPOV Radek Novotný brání
vodu, městské vodárny a občany České republiky od roku 2000, resp. 2002. Společně za-
ložili a spustili projekt PRAVDA O VODĚ https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod-
%C4%9B a datový portál www.pravdaovode.cz.

Léta dokládají odborníkům i laikům protiprávní činnost organizované skupiny nájezdníků,
jednající pod jednotným místem vedení, do které v řadě regionů patří v rolích Trojských
koňů s nájezdníky protiprávně kooperující politici a vodaři. Informují léta zastupitele, poli-
tiky i členy Vlády ČR, osobně, písemně i přes datový portál.

V řadě regionů pomohli rozumným politiků zastavit probíhající pokoutný proces směřující
k vytunelování městských vodáren (Náchod, Pardubice, Břeclav, Kroměříž, Přerov…) a léta
vedou soudní boj za jeho ukončení tam, kde pokoutný proces proběhl.
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Bránit vodu a lidi
jde a má smysl
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Nevymahatelnost práva v ČR

NFPOV dokumentuje a dokládání nevymahatelnost práva v ČR

„Co zmohou zákony tam, kde vládnou jedině peníze?“

Marcus Tullius Cicero

Zdokumentovali jsme nevymahatelnost práva a soudní zvůli některých

soudců Nejvyššího soudu v Brně

Dosažení pravomocných rozsudků je v ČR navíc nadlidský úkol a o spravedlnosti se nedá
hovořit. Desetiletí trvající soudní procesy provází enormní psychický i ekonomický tlak,
gangsterské praktiky, fyzický i žhářský útok, vše proto, aby rozsudky nebyly dosaženy
a občané o nich nebyli informováni.

Protiprávní jednání politiků a často nekompetentní práce části justice, vede k nevymaha-
telnosti práva v ČR. Jak se to projevuje?

• Desetiletí trvajícími soudními spory

• Soudní zvůlí soudců

• Porušováním ústavních práv občanů

• Průtahy a formálním projednávání sporů

• Evidentním nezájem správně posoudit protiprávní tunely městských vodáren

Na toto jednání soudců doplácí milióny občanů i stát. Pravomocné rozsudky ve strate-
gickém odvětví vodárenství po 15-20 letech, jsou výsměchem žalobcům i občanům.

Jednání některých soudců nese léta znaky činnosti justiční mafie, což potvrzuje hodnocení
Marie Benešové kdysi v pozici Nejvyšší státní zástupkyně a nyní v pozici Ministryně spra-
vedlnosti. Soudní zvůle soudů trvající téměř 10 let je ve svobodném a funkčním státě
neakceptovatelná. Jejich jednání napomáhá prohlubovat mnohamiliardové škody, kdy
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"Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším
kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, do-
pouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod."…

V roce 2019 soudci Nejvyššího soudu poté, co jsme opakovaně uspěli s ústavními
stížnostmi na jejich pochybné jednání, po cca 10 letech posoudil řádně důkazy a dali
nám za pravdu:

[28] V projednávané věci nasvědčují doposud zjištěné okolnosti tomu, že účelem
sporných smluv a udělěných plných mocí bylo v rozporu se zákonem převést na ČS, resp.
v konečném důsledku na JV, hlasovací (a další akcionářská) práva, aniž by došlo k pře-
vodu akcií a aniž by ČS, resp. JV, měly skutečně v úmyslu koupit akcie na jméno poté,
kdy dojde ke změně stanov v části upravující omezení převoditelnosti akcií (o čemž
svědčí to, že jakmile dosáhla JV jí sledovaného cíle – zavedení tzv. Provozního modelu ve
společnosti – uzavřela dohodu o vypořádání sporných smluv, o nabytí akcií nadále neu-
silovala a – jak zdůrazňují dovolatelé – za „umožnění“ výkonu hlasovacích práv Sta-
tutárnímu městu Zlín zaplatila úplatu).

[29] Právě s ohledem na uvedené okolnosti Nejvyšší soud, respektuje přitom Ústavním
soudem vyslovený názor na jejich ústavně konformní posouzení, uzavírá, že plné moci
udělené Statutárním městem Zlín a dalšími obcemi ČS (resp. JV) odporují zásadám poc-
tivého ochodního styku a v souladu s § 265 obch. Zák. Nepožívají právní ochrany. ČS
ani JV na jejich základě nevzniklo oprávnění zastupovat Statutární město Zlín a ostat-
ní akcionáře (obce), kteří plné moci udělili za obdobných okolností, a osoby vykonávající
na základě těchto plných mocí akcionářská práva na zasedáních valné hromady spo-
lečnosti tak nebyly oprávněny učinit.

Obrana vody přes soudy má smysl a má na co navázat

Práce zakladatelů NFPOV šetří lidem tisíce a obcím stamilióny. Každé 3 členné rodině
na Pardubicku ušetřili přes 11.500 Kč a tato úspora každý rok dál roste.

V době skrytého nájezdu na městskou vodárnu Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. in-
formovali zastupitele a předem je upozornili, že jim naháněči koncernů a Trojské koně
mezi politiky lžou nebo lhát budou.

Trojské koně po celé republice zastupitele podváděli. Lživě jim slibovali 30 let jen inflační
růst cen vody, když správu vody předají do rukou koncernu. Zakladatelé NFPOV zastupi-
telům doložili, že to je lež.

Zastupitelé i občané si ověřili, že říkají pravdu a poté hlasovali PROTI vyvedení prodeje
vody, peněžních toků a zisků z vody z rukou měst do rukou koncernu Veolia.

Někteří politici kooperující s nájezdníky v Pardubicích se pokusili prosadit francouzský
koncern Veolia protiprávním jednáním na valné hromadě. V Pardubicích se obdobně jako
v roce 2000 v Olomouci manipulovalo s výsledky hlasování na valné hromadě.

peníze inkasované do lidí ve vodném a stočném, odtékají protiprávně do zahraničí. Řada
regionů přišla o další miliardy korun na obnovu infrastruktury nebo řešení sucha z dotací
z EU.

EU odmítla zneužití peněz daňových poplatníků EU, což by nastalo, pokud by poskytla do-
tace vodárnám, které politici kooperující s nájezdníky a koncerny nemravně a často proti-
právně vytunelovali.

V roce 2019 se NFPOV podařilo zdokumentovat veřejnosti zpřístupnit další příklady úto-
ků na:

• Ekonoma

• Advokáta

• Starostu

• Občany

• Novináře

• Zastupitele

Některé příklady žalobních útoků koncernu jsme zdokumentovali a ve veřejném zájmu
zpřístupnili na datovém portálu www.pravdaovode.cz v menu ROZSUDKY. Připravujeme
rovněž zveřejnění podobných praktik od politiků, kteří kooperují s nájezdníky a skrytě pra-
cují pro koncerny.

Přes vše výše uvedené se v roce 2019 prokázalo, že bránit vodu a lidi přes

soudy má smysl

Protiprávní jednání části politiků museli nakonec potvrdit ti sami soudci, kteří předtím
téměř 10 let odmítali řádně svou práci vykonávat. Museli případ posoudit, i když
předtím téměř 10 let porušovali ústavní práva občanů, čímž napomáhali udržovat
v chodu protiprávní stav.

Absurdní a nepochopitelné jednání Nejvyššího soudu (NS) přinutilo zakladatele NFPOV
obrátit se opakovaně na Ústavní soud (ÚS), který již v roce 2014 a poté v roce 2015 potvr-
dil, že NS v rozporu se zákony ČR odmítá léta posoudit, zda ČS/nájezdníci/koncern elimi-
novali městské vodárny jako prodejce vody protiprávně, když použili "smlouvy a plné
moci", obcházející zákony České republiky.

Po vydání ústavních nálezů v letech 2014-2015 dokonce NS odmítal plnit to, co nařídil ÚS.
Proto jsme se museli na ÚS obrátit znovu a žádali jsme, aby mimo jiné posoudil zda nejde
ze strany NS o jednání nesoucí znaky soudní zvůle, neboli praktiky justiční mafie.

Ústavní soud:



Nevymahatelnost práva v ČRNevymahatelnost práva v ČR

12 13

Člověk řídící valnou hromadu nejprve prohlásil, že usnesení schvalující smlouvu s Veolií
nebylo přĳato a valnou hromadu ukončil! Akcionáři (z 90% starostové obcí) začali s úlevou
odcházet.

A to neměli dělat, přesně na to manipulátoři spoléhali.

Kolem představenstva Vaku Pardubice a lidí z firmy CENTIN, kteří valnou hromadu Vak
Pardubice vedli, se shlukli "právníci" koncernu.
Poté člověk, který předtím valnou hromadu
ukončil, najednou vstal a již ukončenou valnou
hromadu znovu zahájil a lživě vyhlásil, že valná
hromada udělila souhlas s uzavřením smlouvy o
nájmu a provozováním mezi Vak Pardubice a spo-
lečností z koncernu Veolia.

Zakladatelé NFPOV se tomuto pokusu o podvod
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 cca 10-14 Kč/m3 levnější než v Hradci Králové,
kde přes lži a manipulace udělali z prodeje zdroj
zisků koncernu a nemalý zisk z vody končí
v zahraničí místo v řešení problémů vodárenství.

Od roku 2008, tzn. již 12 let, platí lidé na Pardu-
bicku za vodu vždy méně než lidé v sousedním
Hradci Králové, kde vodu prodává koncern Veo-
lia.

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 bylao

2,5 Kč/m3 dražší než v sousedním Hradci.

Pardubice květen 2020

- 9,79 Kč/m3

Cena vody v květnu 2020 je v Pardubicích o 9,79 Kč/m3 levnější než v Hradci.
V roce 2020 byl prodej vody v Hradci stále v rukou Veolie. V Pardubicích je v rukou měst

a cena vody je o léta výrazně levnější než v Hradci.

Zakladatel 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.

Kauzu Vak Pardubice a kauzu Vak Hradec Králové NFPOV v rámci osvěty lidem zdoku-
mentoval a zdarma zpřístupnil již v roce 2018, ale v roce 2019 získal a doplnil některé nové
informace, které nyní mají občané k dispozici zde:

Pardubice

Cena vody: https://pravdaovode.cz/cena-vody-pardubice/

Zisky z vody: https://pravdaovode.cz/pardubice-zisk/

Historie: https://pravdaovode.cz/pardubice-vz/

Rozsudky: https://pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice

Hradec Králové

NE!



Nevymahatelnost práva v ČRNevymahatelnost práva v ČR

Cena vody: https://pravdaovode.cz/cena-vody-hradec-kralove/

Zisky z vody: https://pravdaovode.cz/hradec-kralove-zisky/

Historie: https://pravdaovode.cz/hradec-kralove-vz/

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

V Pardubicích, Náchodě, Kroměříži, Přerově... si zastupitelé ověřili, že jim říkáme pravdu
a hlasovali PROTI tunelu městské vodárny.

V Hradci Králové, Kladně, Zlíně zastupitelé informace, data a pravdu ignorovali a hlasovali
pro nemravné smlouvy.

Od roku 2008, tzn. již 12 let, platí lidé na Pardubicku za vodu vždy méně než lidé v soused-
ním 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 Pardubicích naposledy cenu vody obce. V Pardubicích
byla o 2,5 Kč/m³ dražší než v sousedním Hradci
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Cíle NFPOVCíle NFPOV

Cíle NFPOV Cíl NFPOV je náprava systému a vrácení zájmu lidí do správy vody

Hlavní cíl NFPOV je vrátit do správy vody v ČR priority lidí

To znamená řešení sucha, garance práva lidí na vodu v ústavě, čistá voda bez jedů a plastů
za spravedlivou cenu, dostupná i pro nízko příjmové skupiny občanů a kvalitní stav infra-
struktury.

Další cíl NFPOV je vrátit do správy vody v ČR zájmy státu

To znamená zadržení vody v krajině, rozvoj infrastruktury, odsun koncernů od české vody,
reinvestování peněz z vody v odvětví a čerpání dotací z EU.

NFPOV činí kroky i v oblasti prosazení funkční justice

To znamená dokumentování justičních kauz, přešlapů a soudní zvůle soudců, prosazení
systémových změn vedoucích k vymahatelnosti práva a odpovědnosti soudců za řádné ve-
dení 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 odpovědnost. NFPOV odhaluje v řa-
dách politiků pachatele protiprávní instalace cizinců mezi lidi a vodu a dokládá manipula-
tivní jednání některých politických stran.

Vodárenství

Stále platí principy, které jsme popsali již v roce 2018. V odvětví vodárenství musí být pri-
oritou zachování správy monopolu vody a všeho zásadního potřebné pro správu vody
v nekomerční podobně, tzn. v podobě veřejné služby prováděné vodárnami v rukou veře-
jného sektoru, kdy vodárenská inteligence pracuje pro města, nikoliv pro soukromé subjek-
ty. Pokud je správa vody v rukou veřejného sektoru, tzn. nejen vodárenská infrastruktu-
ra, ale i k provozu potřebný provozní majetek, v oboru vzdělaný vodárenský management,
zaměstnanci znalí chod odvětví, pak jsou v rukou veřejného sektoru i veškeré peněžní
toky z vody na vstupu i výstupu.

Na straně příjmů jde o právo inkasovat od spotřebitelů vodné a stočné, kalkulovat cenu
vody, zahrnout do kalkulace ziskovou marži ve výši, která zaručuje pokrytí nákladů na ob-
novu a rozvoj infrastruktury, náklady na dodávku vody a její vyčištění a případné zisky. To
souvisí se schopností tvořit zdroje pro spolufinancování velkých investičních akcí financo-
vaných za podpory dotačních fondů EU.

Na straně výdajů je to právo rozhodovat o rozdělení financí inkasovaných od lidí za
vodu, o investicích, objemu prováděných oprav, rozhodování o tom, že zda zisk je/není pri-
oritou správy vody a chodu vodárny a tudíž zda peníze inkasované od lidí budou reinves-
továny nebo si je vyplatí městské vodárny, ale rozhodně neskončí v zahraničí.

Samozřejmostí je schopnost zajistit i cizí zdroje, (bankovní úvěry, dotace) pro financování
velkých investičních akcí a tvorba i plnění dlouhodobých plánů rozvoje a obnovy infra-
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NFPOV proto v roce 2020 bude dokumentovat pochybné jednání některých soudců
a tím pomůže otevřít téma potřeby systémové změny v justici např. prosazením odpo-
vědnosti soudců za jejich jednání. IAV otevírá také otázku kompenzací za zneužití posta-
vení soudců, kteří svým jednáním bránili výkonu práva a spravedlnosti, což postižené a
poškozené stojí nemalé finanční prostředky, čas a úsilí a rozsudky za 15-20 let dávající poš-
kozeným za pravdu jsou v podstatě trapné.

Řada občanů při znalosti tohoto stavu justice na obranu svých práv rezignuje a soudní
systém posouvá k bezprávnímu diktátu peněz na úkor všech, včetně samotného státu
a jeho občanů. Zásadní je proto prosadit odpovědnost soudců za své rozhodování a nasta-
vení spravedlivých kompenzací, za marně nebo zbytečně vynaložené náklady na soudní
obranu vody a občanů, související s nekompetentním rozhodováním soudců.

Cíl NFPOV v této oblasti zůstává stejný jako v roce 2018:

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 pro tuto činnost NFPOV je zajistit finanční prostředky na pokrytí nákladů
s tím souvisejících a na posílení týmu o člověka, který by tuto část práce NFPOV vy-
konával.

Oblast podpory a rozvoje občanské společnosti

NFPOV v roce 2019 v této oblasti úspěšně realizoval dva, ale z pohledu NFPOV důležité
projekty.

1. Pomohl zakladatelům občanskému sdružení Aliance voda Zlínsku (AVZ) především
informačně na začátku jeho činnosti ve Zlínském regionu. Pomáhá mu nadále přede-
vším sdílením a šířením informací, kdy NFPOV sdílí důležité informace o činnosti
a práci AVZ na fanouškovské platformě vlastního FB čítající cca 21.000 lidí a infor-
muje svou databázi e-mailových kontaktů. Tato činnost bude důležitou podporou pro
AVZ v případě vyhlášení místního občanského referenda, na kterém sdružení inten-
zivně pracuje.

2. V roce 2019 se podařilo splnit zákonem požadovaný limit posbíraných fyzických pod-
pisů pod peticí VODA JE ŽIVOT. Pozornosti politiků, veřejnosti i médií byla soustře-
děná na kauzy „Babiš“ – „Čapí“ hnízdo, jeho střet zájmů a činnost Milión chvilek. Až
rostoucí dlouhodobý deficit vody přivedl pozornost občanů také k vodě. Po vyhodno-
cení situace a po několika konzultacích s politiky, jsme došli k závěru, že petici nebu-
deme v roce 2019 do petičních výborů Parlamentu ČR předkládat. V roce 2020
posílíme nejdříve její sílu v počtu podpisů petentů. Téměř 17.000 fyzických podpisů
získaných do konce října 2019 podpoříme sběrem dalších podpisů v elektronické po-
době. Toto se ukázalo jako správné rozhodnutí, neboť do konce roku 2019 petici na in-
ternetu podepsalo další cca 6.000 lidí a podpisy stále organicky přibývají.

NFPOV nadále odhaluje ve vodárenských kauzách selhání veřejné správy a politiků na
všech úrovních, proto dál prosazuje ukončení protiprávně uzavřených smluv, náhrady
škod, vrácení neoprávněného obohacení v řádu desítek miliard korun a potrestání osob

struktury a financování investic i v regionech, které jsou pro komerční prodejce vody, je-
jichž cíl je pouze vlastní zisk, ekonomicky nezajímavé.

Zahraniční zkušenosti – Izrael, Francie, Německo - dokazují, že toto je jediná cesta, kdy jsou
prioritou výhradně zájmy občanů, měst i přírody. Pouze v tomto modelu je stát schopen
prosazovat zájmy občanů a státu, bez ohledu na zájmy a nekalé praktiky soukromých
firem.

Řešení všech problémů s vodou vždy nakonec zaplatí občané ČR. Buď přímo ve vodném
a stočném, nebo nepřímo z daní, přes veřejné rozpočty.

Koncerny a překupníci vlastní peníze do odvětví vodárenství natrvalo neinvestují. Je-
jich cíl je z odvětví vodárenství více získat než do něj přinést a bez ohledu na stav infra-
struktury, potřebu investic, kvalitu vody nebo čistotu vody či zdraví občanů.

Ve vodárenství je zaveden absurdní systém. Ze strategického odvětví pro stát, ve kterém
schází peníze na investice, přitom odtékají každoročně miliardy na účty koncernů do
zahraničí, díky pokoutné privatizaci zisků a zestátnění nákladů – tzv. systému dobývání
renty.

Cena vody v ČR vzrostla o více než 1000 %. Za posledních 20 let voda zdražila na úroveň
cen západní Evropy, ale příjmy většiny občanů nejsou ani na polovině úrovně příjmů
občanů západní Evropy. Drahá voda je problém především nízkopříjmových skupin obyva-
tel ČR a to nejen ve vodném a stočném, ale vlastně v každé platbě za jakékoliv zboží nebo
službu, včetně plateb za pobyt v nemocnici, či domově důchodců.

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 – v ústavě)
a týká se i pohledu přístupu k vodě nízkopříjmových skupin obyvatel ČR jako jsou důchod-
ci a rodiny s malými dětmi.

Oblast justice

Obrovský problém je nevymahatelnost práva v ČR. Neschopnost nebo všeho schopnost
některých soudců a soudní zvůle některých soudců, kteří maří spravedlnost. Prosadit
vymahatelnost práva je jediná cesta, jak vrátit priority lidí do správy vody v ČR. Ne-
funkční justice znamená slabý stát, fungující jako koncernová kolonie. V této oblasti začal
NFPOV v roce 2019 jednání o spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové (IAV) na dokumen-
tování práce soudců a otevírání potřeby nápravy v justici, policii a státním zastupitelství.

NFPOV popsal, jak někteří soudci vedou soudní spory, jak probíhají průtahy, jak soudci
porušují ústavní práva občanů, jednají formalisticky a protiprávně a obdobné zkušenosti
dokládá rovněž IAV.

Společný cíl NFPOV a IAV je prosadit dodržování zákonů v ČR. U NFPOV je to především
v pro stát strategickém odvětví, ve kterém došlo k protiprávní instalaci koncernů mezi
občany a vodu, ale tento problém je evidentně shodný i v dalších odvětvích – energetika,
rodinné právo, teplárenství, zdravotnictví. To je ve funkční demokracii neakceptovatelné.
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za tento stav odpovědný. Právní obrana vody, občanů a státu stojí na trestní odpovědnosti
pachatelů. S tím souvisí náhrada škod v řádu miliard korun.

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 tu je třeba do-
ložit policii, soudům. Pak jde nápravu prosadit.

Spolu s občany prosazujeme, aby Parlament ČR naplnil 10 principů, vedoucích k nápravě
systému zpět v zájmu občanů a státu.

V roce 2019 nadále pokračoval absurdní stav, který popsal soudce Krajského soudu
v Brně:

„Veškerá faktická moc v České republice je v rukou koncernů a jiných korporací. Všechno
ostatní je jen stále trapnější hra.“
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NFPOV v roce 2019 pokračoval v advokačních a watch-dog aktivitách

NFPOV nadále dokládá, že správa vody se dostala do rukou cizinců často protiprávně, což
potvrzují rozsudky soudů, které NFPOV ve veřejném zájmu zdarma všem, ale zejména
veřejnosti a zástupům médií zpřístupňuje v rámci své edukační činnosti.

NFPOV se podařilo zdokumentovat novou kauzu. Konkrétně kauzu Vodohospodářské spo-
lečnosti Olomouc, a.s., kde zpracoval a poté již i zveřejnil v obsahově velmi poučném roz-
sudku Krajského osudu v Ostravě, dokládajícím vytunelování této městské vodárny.

Přes rozsudky odhalil veřejnosti protiprávní stav, a kdo je za něj odpovědný. Publikuje dů-
kazy provedené u soudů, rozsudky i vyjádření protistran apod. Zveřejňuje návody, jak
ubránit správu vody v rukou městských vodáren, tzn. v podobě veřejné služby.

Na webu po jeho přestavbě a aktualizaci již 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

• Úlohu a jednání Ministerstva zemědělství v pochybných privatizacích

• Ukázkovou kauzu, jak zastupitelé a veřejný sektor přišel o miliardy z vody

NFPOV dokládá existenci a složení organizované skupiny nájezdníků, greenmailerů,
pracující pod jednotným místem vedení pro soukromé firmy a protiprávní jednání něk-
terých politiků, jednajících skrytě s touto skupinu, na úkor občanů, měst i státu.

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/

Připravujeme dokumentování a zveřejňování další rozsudků, ale kapacitně jsme bo-
hužel v roce 2019 nebyli schopni tuto sekci rozšířit.
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Žalobní útoky proti informování veřejnosti. A strategic lawsuit against pu-

blic participation (SLAPP)

V roce 2019 jsme pokračovali v monitorování a dokumentování žalobních útoků. Potvr-
zuje se, že publicita, monitorování a především zveřejňování tohoto jednání koncernu,
v zahraničí považované v řadě zemí za protiprávní, vede k útlumu těchto ataků. Soudy
v případě neúspěšných žalobních útoků na zakladatele NFPOV nařídili zaplatit Veolii tro-
jnásobek běžných soudních nákladů. To sice rozhodně nepokrylo náklady zakladatele
NFPOV na svou právní obranu trvající téměř tři roky rozhodně to nĳak nekompenzuje
jeho ztracený čas a psychický nátlak, který koncern na něho vytvořil, ale i tak to dle nás
hodně vypovídá o tom, jak soud toto jednání koncernu hodnotil.

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

Jde o rafinovaný útok určený k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému nátla-
ku, k poškození žalovaných a k vysátí jejich času, energie a peněz.

Cíl je umlčet žalované, 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 úto-
ků 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 vys-
tihuje 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 žalovaný
podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na
informování veřejnosti z vyčerpání a také na oprávněný požadavek na nápravu a odsou-
zení 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, disku-
si a požadavku k nápravě.

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

NFPOV a investigativní, datová žurnalistika a otevřená data

Nadále poskytujeme informace, o kterých jiní mlčí. Odhalujeme kauzy, překládáme data,
analýzy, posudky a srovnání. Dokládáme často nemravné a protiprávní jednání nájezdníků
a politiků. Tím zabraňujeme, minimalizuje a v některých případech i eliminujeme prostor

pro korupci, manipulace s občany a zastupiteli vedoucí k zneužívání rozpočtů rodin i veře-
jných rozpočtů. Informace zveřejňujeme na datovém portálu www.pravdaovode.cz ve for-
mě datové a investigativní žurnalistiky.

Hlavní princip, který se snažíme dodržovat, jsou otevřená data, která jsou všem přístupná
ZDARMA. Maximální úsilí věnujeme také tomu, aby u zásadních dat byly lidem dostupné
odkazy na dokumenty, důkazy anebo zdroje.

Právě z toho důvodu prošel web pravda o vodě při zakládání NFPOV v roce 2018 roz-
sáhlou modernizací, kterou realizovala profesionální firma za 180 000 Kč. NFPOV na to
neměl finance, proto modernizaci webu zaplatili ze svého zakladatelé Nadačního fondu
PRAVDA O VODĚ.

Kauza Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - detailně zdokumentovaná krok za krokem

V roce 2019 NFPOV zpracoval a zveřejnili jednotlivé krok kauzy Pražské vodovody a kana-
lizace, a.s. Základ vodárenské kauzy Praha byl zpracován již v roce 2018 - www.pravdaovo-
de.cz/praha

Podrobný vývoj celé kauzy, krok za krokem, včetně dokumentů dokazující neskutečné
pletichy, nemravné i protiprávní jednání, zpracovala a ve veřejném zájmu zpřístupnil
občanům NFPOV v roce 2019, kdy se mu podařilo zajistit další důkazy.

1. krok https://pravdaovode.cz/praha/1-krok/

2. krok https://pravdaovode.cz/praha/2-krok/

3. krok https://pravdaovode.cz/praha/3-krok/

Považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo zajistit důkazy, které odhalují zahraniční
know-how, které je v ČR uplatňováno při tzv. „privatizacích“ strategických monopolů. Od-
haluje ochotu politiků jít na ruku soukromým zájmům na úkor měst, občanů a státu.

Práce na zdokumentování těchto kauz je velmi časově náročná. Velký problém je zajistit
důkazy, protože pachatelé vesměs vše velmi pečlivě skartují, často dříve než nastane skar-
tační období anebo ihned když přĳde otevřená žádost o poskytnutí informací. Zajistit dů-
kazy a poté z nich vytvořit obraz dění v časové řadě a ten zveřejnit proto stojí především
na spolupráci s aktivními lidmi, kteří v dané době nekalému dění bránili. Tito lidí mají dů-
kazy archivované a ozývají se sami nebo reagují na práci a výzvy NFPOV a důkazy posky-
tují.

Poté, co z jejich materiálů a důkazů poskládáme menší či větší část příběhu o kauze, zk-
oušíme zajistit a ověřit důkazy cestou žádosti o pomoc s místními zastupiteli – vesměs jde
o lidi, kteří se projevují na zastupitelstvech tím, že nejsou ovce, žádají doložení informací
k projednávaným bodů apod. Otevřená žádost o informace na základě zákona č. 106/99
Zákon o svobodném přístupu k informacím, je v procesu dokumentování vodárenských
kauz až na výjimky poslední možnost a často kontraproduktivní, protože to často k datům
nevede. Pachatelé přímo nebo přes osoby např. pod jejich vedením ve městě, v okamžiku,
kdy zjistí, že se někdo o informace zajímá, tak informace ihned skartují.
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Investigativní zpracování kauz připravuje i v dalších kauzách, ale množství a podoba
důkazů zatím neumožňuje jejich zveřejnění.

V roce 2020 již budou postupně doplňovány a zveřejňovány informací na stránkách s in-
formacemi o tom, kdo prodává českou vodu - www.pravdaovode.cz/vodarny

U jednotlivých vodáren, které již máme pro veřejnost na datovém portálu zpřístupněny,
budou doplněny informace v členění:

CENA VODY

ZISKY Z VODY

HISTOTRIE

Korupční kauza Gorila na Slovensku a obsah knihy T. Nicholsna Gorila nás přivedla po-
prvé k myšlence zpracovat a zveřejnit srovnání cen vody a prodejců vody v České
a Slovenské republice:

Myšlenka přidání srovnání cen vody v ČR a na Slovensku tak vznikla již před založením
NFPOV. V této otázce proběhlo několik jednání se Slováky. Vražda Jána Kuciaka a jeho
partnery Martiny Kušnírové, v roce 2018 byla impuls, který vedl k realizaci cenové mapy
srovnání prodejců a cen vody a zpřístupnění těchto dat veřejnosti.

Více zde: www.pravdaovode.cz/cena-vody

Polsko

V roce 2019 vznikla na popud občanů Polské republiky polská varianta hlavních stránek,
která byla realizována ve spolupráci s polskou překladatelkou a to za zvýhodněnou cenu
překladů. Paní byla informacemi o dění kolem vodáren a způsobem, jakým politici instalují
„koncerny k studnám“ v ČR šokována a proto chtěla pomoct tomu, aby tyto informace byly
dostupné polským občanům a politikům.

Práce na datové základě webu spravovaném NFPOV, průběžné aktualizace dat a ro-
zšiřování zpřístupněných informací má smyls. Informace evidentně občany ČR
a Slovenska zajímají a pomáhají jim. Svědčí tomu nárůst počtu zobrazení stránek.

Statistika návštěvnosti a sledování dat roku 2018

Statistika návštěvnosti a sledování dat roku 2019

Nárůst počtu lidí, kteří si zobrazovali informace o vodě, vodárnách a kauzách na datovém
portálu NFPOV v roce 2019 proti roku 218 byl

349%

NFPOV vytváří informovanou občanskou komunitu, která díky tomu je

schopná aktivně hájit svá práva

Již při založení v roce 2018 se NFPOV zaměřil na vytvoření a poté růst informované a fak-
ta znající komunity lidí. Začal budovat VIDEOKANÁL PRAVDA O VODĚ a sociální síť
FB.
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Video kanál You tube PRAVDA O VODĚ

NFPOV profesionalizoval videokanál PRAVDA O VODĚ na YOU TUBE. To přineslo po-
stupný nárůst počtu zveřejněných videí a především růst odběratelů kanálu, kteří obsah
šíří.

Náš cíl pro rok 2019 byl získat alespoň 1 000 odběratelů. Tento cíl jsme překročili. Počet
odběratelů kanálu vzrostl v roce o 1 500 osob, na celkem téměř 2 000 lidí. Velkou záslu-
hu na dosažení tohoto výsledku měla podpora od samotného You tube. Ten start a zvidi-
telnění videokanálu NFPOV zdarma podpořil v dubnu 2019 formou doporučování obsahu
na úrovni 94,9 %. Tím ukázal, že přes YT lze informace o vodě k lidem dostat v případě, že
nadace bude mít zdroje na placenou reklamu a potvrdil, že lidé o naše informace mají
zájem.

Za těchto 20 dnů, kdy nám YT pomohl s propagací vzrostl počet odběratelů kanálu o 578

Facebook Voda lidem

NFPOV převzal FB skupinu VODALIDEM po svém založení v březnu 2018 se základ-
nou cca 2 500 fanoušků. V roce 2019 NFPOV pokračoval v systémovém zveřejňování in-
formací na FB, v aktivní komunikací s fanoušky a v odpovídání na jejich dotazy. To se po-
zitivně odrazilo v organickém šíření obsahu příspěvků, v návštěvnosti webu, resp.
V obejmu předaných informací z webu lidem a přineslo to další růst fanouškovské základ-
ny v komunitě VODA LIDEM na cca 9 000 fanoušků k 31. 12. 2018.

V roce 2019 vzrost počet fanoušků k 31. 12. na 21 113.

Opět chceme poděkovat práci dobrovolníků a členů komunity VODA LIDEM, kteří zdarma
tvořili a šířili pro lidi přínosný obsah a mnozí téměř on-line odpovídali na otázky a ko-
mentáře, což vedlo k popularizaci tématu „VODA“ mezi občany.

Trollové a hateři

Růst povědomí občanů o tom, co se kolem vody a vodáren páchá, se nelíbí lidem, kteří na
stávajícím systému na úkor lidí profitují. FB skupiny koncernů a různých jimi spolufinan-
covaných skupiny nedosahují fanouškovské základy, kterou má NFPOV. Je proto logické,
že se na našem FB objevili trollové a hateři. Jejich jednání monitorujeme, archivujeme
a sem tam na ně i reagujeme, abychom otestovali jejich znalosti, argumentační linii a takti-
ku.

Vesměs na ně zatím nereagujeme, protože čas věnujeme důležitějším činnostem. Velmi
často je argumentačně vyšachují sami občané a platí Werichovo.
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NFPOV pomáhá starostům a spolupracuje s rozumnými politiky

Co se týká politiků, platí stále závěry z roku 2018. 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
a protiprávní kolaboraci politiků. V doplňkových senátních volbách informovanost občanů
o nekalé činnosti část těchto „politických podnikatelů“ již eliminovala jejich šanci dostat se
do zákonodárného orgánu.

V tom je síla informovaných občanů, kteří jsou silnější, než nájezdníci a koncerny. Stále
více platí - znají-li lidé pravdu, pak je neo(h)loupí ani miliony utracené za "píár".

Lumpárna zůstane lumpárnou a je jedno, zda je zamlžována přes komerční média a soc.
sítě, kde od podstaty odvádí pozornost „celebrity“ z oborů s vodou nesouvisejících. Anebo
pravdu zamlžuje "nadační fond", který účelově založil koncern, jenž předtím protiprávně
ovládl městské vodárny, pak z nich na sebe vyvedl zisková aktiva a teď si přes nadaci hraje
před veřejností na lidumila, když provádí green-washing či family-washing a přiživuje se
na práci jiných lidí, kteří ji dělají léta i bez koncernu.

V roce 2018 NFPOV dokončil 3. etapu projektu VODA LIDEM - CHCEME

VĚDĚT v roce 2019 již informace byly lidem zpřístupněny

Projekt VODA LIDEM má 3 části:

1. INFORMOVÁNÍ POLITIKŮ – CHARTA VODA 300

2. UKÁZÁNÍ, JAK TO NAPRAVIT – PETICE VODA JE ŽIVOT

3. POŽADAVEK ODPOVĚDI POLITIKŮ – CHCEME VĚDĚT Roste zájem veřejnosti
o informace o tom, jak politici odpovídají na otázky kolem vody. Potvrzuje se, že
cesta veřejně položených otázek a požadavek na jasné odpovědi a jejich zveřejňo-
vání, pomáhá lidem přestat volit naslepo.

I v roce 2019 platí, že 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 brainwashin-
gu osob napojených přímo/nepřímo na koncerny. To minimalizuje Nadační fond
PRAVDA O VODĚ informováním ve veřejném zájmu, důkazy, investigativní žurna-
listikou 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.

NFPOV a občanská aktivita ve vybraných regionech ČR

NFPOV pokračuje ve spolupráci s občany, kteří v některých regionech založili spolky nebo
se schází a probírají problematiku obrany vody. Místní neziskové sdružení lokálně usiluje
o vrácení správy vody do rukou městské vodárny.

Nejaktivnější lidé na Zlínsku již začali pracovat na petici k požadující ukončení protipráv-
ního stavu a převzetí vody zpět.

Arogance politiků na zastupitelstvech je obrovská, přesto se občané nenechali odradit
a pustili se od organizace místního referenta k otázce vrácení prodej vody do rukou měst-
ské vodárny, kladou otázky na zasedáních zastupitelstva Statutárního města Zlín a poža-
dují nápravu ze strany politiků.
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Útoky na NFPOV
a komunitu příznivců

Nadační fond Pravda o vodě je nekomerční, nevládní nezisková organizace, nezávislá na
politicích, vládě a politických stranách. Postavil se protiprávnímu jednání části politiků
a vodařů pracujících pro koncerny. Stát, politici, nájezdníci, ani koncerny činnost NFPOV
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.

Není důvod se nechat urážet. Jsme toho názoru, že na urážky je třeba slušně, ale razně re-
agovat.

V roce 2019 začal růst počet útoků na nadační fond v ČR. Abychom předem eliminovali št-
váče, tak jsme na jednotlivé stránky našeho webu přidali informace týkající se financování
nadačního fondu:

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu
a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Tato jedna věta má pro lidi zásadní význam, protože ihned ví, že jsme občanská nezisková
organizace a v případech, kdy útoky pokračují, reagujeme na ně odkazem na portál hlida-
cstátu.cz ohledně financování nadace, což jako důkaz o tom, útok na nás je účelový a daný
člověk lže, velmi často stačí.

NFPOV samozřejmě není schopen eliminovat všechny pomluvy a útoky, ale rychlá
a věcná reakce na útoky často obrací útok proti samotným útočníkům a pak se v ko-
mentářích s nimi vypořádají samotní lidé. Po konzultaci se zakladateli NFPOV a s práv-
níky reagujeme na podobné útoky odkazem na fakta. V některých případech útoky přesto
pokračují. Fakta, která jsou všem dostupná na webu pravdaovode.cz, přehled na portálu
hlidacstatu.cz a výpisy z transparentního účtu jasně potvrzují, že NFPOV není financován
ze státního rozpočtu, ani politiky.

NFPOV proto absurdním útokům z části předchází a na ty, které přesto přichází, reaguje
takto:

• Má zpracovanou reakci na útoky

• Přĳal zásadu okamžité reakce na štvavé útoky

V roce 2019, jsme na pokračující útoky zatím reagovali stejně jako v roce 2018 odkazem na
článek:

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

„Je pravda a je nepravda, a když se
člověk drží pravdy, třeba proti celému

světu, není šílený.“
George Orwell, 1984
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Uvádí v něm:

„Pokud znáte obsah webu www.pravdaovode.cz, tak víte, že obsahuje mimo jiné i ROZ-
SUDKY 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 rozsud-

ky dosaženy a byla odhalena kolaborace politiků.

Bojuji za vodu 17 let, přestože to je neskutečně těžké nejen ufinancovat, ale je to náročné
především psychicky, časově i energeticky. Zažil jsem útoky gangsterů, zapálen auta, fy-
zický 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 korunu. Stále si myslíte, že nezis-
kovky 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?

Úkol pro rok 2020: Již druhý rok tyto případy různých útoků na nás archivujeme a při-
pravujeme článek a podrobný rozbor profilů štváčů, včetně důkazů o jejich nedůvěryhod-
ném anebo zbabělém jednání.

Budování komunity podporovatelů

NFPOV a předtím jeho zakladatelé systematicky tvoří komunitu informovaných lidí, kteří
mají na „vodu“ stejný názor a podporují dosažení cílů NFPOV, z nichž ten zásadní je vrátit
do správy a prodej vody zájmy a priority lidí. NFPOV šířil povědomí o dění ve vodárenství
a své práci především přes soc. sítě, ale také přes média, debaty v rozhlase, poskytuje roz-
hovory, organizuje přednášky pro občany studenty a zastupitel. Informuje o „vodě“ další
neziskové organizace, jako je hnutí Duha, Transparency interational ČR, Nadační fond pro-
ti korupci, Rekonstrukce státu a v zahraničí s PUBLIC CITIZEN či right2water apod.

NFPOVmá dva typy podporovatelů

1. Nepřímí podporovatelé

2. Přímí podporovatelé

Oba typy chápou, že vodu si musíme ubránit sami a nikdo to za nás evidentně neudělá.

NFPOV si při oslovování občanů s tématem voda předem nastavil 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 nejen problém, ale současně s tím i jeho řešení, tzn. jak mohou lidé pomoct
nápravě sami, dává jim na výběr. Většina kroků je přitom nic nestojí.

U obou typů 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.

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, ale v zásadě další aktivitu nevyvíjí.

Přímí podporovatelé jsou lidé, kteří jsou přímí příznivci práce a cílů NFPOV a proto nápra-
vě pomáhají

• 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

NFPOV cítí vůči podporovatelům odpovědnost

• Každá podpora je dobrovolná a může být kdykoliv ze strany podporovatele ukonče-
na.

• NFPOV, zejména u regionálních základních projektů doplňuje a koordinuje svou
činnost s lidmi a podporovateli z daného regionu, protože každý region je do určité
míry specifický.

• U celorepublikových projektů, NFPOV provádí projekty, kdy se občané aktivně za-
pojují do procesu nápravy – petice, dotazy na místní politiky, sdílení informací.

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

Finanční podpora se pohybuje vesměs od 50 Kč do 300 Kč jednorázově, ale jsou i lidé,
kteří pomáhají více. Některé dary NFPOV odmítl, neboť údajní zájemci o podporu nadace
nebyli schopni říct konkrétně, co se jim na činnosti NFPOV líbí na tolik, že jí chtějí pod-
pořit. Měli jsme podezření, že jde o něco podobného jako když zakladatel NFPOV dostal
v roce 2018 velmi lukrativní (skrytě korupční) nabídku 49 mil. Kč za prodej portálu
pravdaovode.cz. Odmítl se nechat zkorumpovat a místo toho:

1. Založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.
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2. Ze svých prostředků investoval v roce 2018 180 tis. Kč do profesionalizace webu
pravdaovode.cz pro NFPOV a do roku 2002 až dosud financuje soudy na obranu
vodáren, bez ohledu na Ústavním soudem potvrzené soudní zvůli některých soud-
ců Nejvyššího soud.

Kdyby toto neudělal, pak by patrně dnes žádná pravda o vodě ani obrana vody a zájmu lidi
v ČR již neexistovala. Za 20 let totiž žádná politická strana ani ministerstvo žádné žaloby
na prosazení dodržování práva a obranu vodáren a občanů nepodala.

Podpora dosažení cílů nadace je možná jednorázová nebo pravidelná.

Z pohledu bezpečnosti dárců před útoky koncernů a s nimi kooperujících „politiků“ pro
které je jedinec v regionu žĳící a upozorňující na nekalé jednání, snadný terč, používá-
me a všem doporučujeme dárcovskou aplikaci www.darujme.cz. Umožňuje lidem pod-
pořit práci nadace bez toho, že se na transparentním účtu objeví jméno dárce, tudíž je
v bezpečí. Práci NFPOV díky tomu podporují dokonce i někteří zaměstnanci koncernu,
kteří nás informovali, že mají zakázáno s námi komunikovat, reagovat na naše příspěvky
na soc. sítích nebo případné e-maily. V případě, že by to porušili, tak jim hrozí sankce.

Přes darujme.cz nás podpořil i jeden člen dozorčí rady koncernové vodárny nominovaný
do ní za město. Ten daroval část odměny, kterou mu koncern vyplácí. Dozorčí rada se prý
schází jen formálně. Očekává se od něj jen to, že podepíše zprávu dozorčí rady do výroční
zprávy. Kdybychom neměli aplikaci darujme.cz a finance by poslal na transparentní účet
přímo, tak by patrně již v dozorčí radě neseděl.

Podpora důchodců. Veřejně žádáme důchodce, kteří pro tuto zemi již odvedli své, aby se
zapojovali do pomoci v nefinanční podobě. Obranu vody nám mají pomoct financovat pře-
devším lidé v aktivním věku.
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NFPOV v roce 2019 pokračuje v 17 leté práci svých zakladatelů směřující k systémové
změně, a proto prohloubil prováděnou osvětu i save-watch-dog aktivity a pomáhá aktiv-
nímu občanství. S tím přímo souvisí snadná a bezplatná dostupnost informací lidem a tím
jejich vzdělávání.

Do práce NFPOV se zapojili všichni jeho zakladatelé, členové správní rady a další lidé i do-
brovolníci.

V roce 2019 realizovali aktivní kroky vedoucí k naplnění cílů, které NFPOV prosazuje. Čas,
energii, úsilí a v některých případech i vlastní finance, věnovali NFPOV nebo uhradili něk-
teré činnosti odborníků, např. právníků, které by NFPOV neměl z čeho financovat.

Hlavní okruhy pomoci

MUDr. Michal Chromec – informování zastupitelů a podpora v oblasti informací o správě
vodovodů smíšenou vodárnou v rukou měst.

Martin Novotný – výměna informací se zahraničními neziskovými organizacemi a fundrai-
sing.

Martina Novotná – správa a řízení provozu nadačního fondu.

Eva Štauderová – prosazování vymahatelnosti práva, vyhodnocení rozsudků a usnesení
soudů.

Ing. Radek Novotný – praktiky koncernů, nájezdníků a pro ně pracujících politiků, financo-
vání soudů a poskytování rozsudků a důkazů ke zveřejńování

Výše uvedení lidé odpracovali pro NFPOV a pro vrácení priorit lidí do správy vody v ČR
v roce 2019 dohromady 2 812 hodin. Z toho více než dvě třetiny času v souvislosti s os-
větou, vzděláváním a save-watch-dog činnostmi a poté s tvorbou obsahu datového por-
tálu a zpřístupněním informací veřejnosti. Přes 20 000 lidí na FB VODA LIDEM snadno
potvrdí, že pracovali, komunikovali a odpovídali lidem každý den, včetně sobot a nedělí.

Při sazbě 300 Kč/hodinu ušetřili NFPOV

843 600 Kč

Sazby firem, které podobnou práci zajišťují komerčně, se pohybují v rozmezí
500 – 1 500 Kč/hodinu. V tomto případě podpořili NFPOV prací v hodnotě
1 406 000 – 4 218 000 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 LI-
DEM. Jako dobrovolníci odvedli kvalitní práci, o čemž svědčí nárůsty lidí aktivně sledující
oba informační kanály.

Nároku na odměnu se členové správní rady předem zřekli a tím podpořili NFPOV.

Práce správní rady,
zakladatelů a podporovatelů
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Pomoc podporovatelů, mediálních a odborných partnerů

Činnost a cíle NFPOV v roce 2019 podpořili také lidé a jejich firmy stojící mimo NPOV. Sta-
li se podporovatelé nebo mediální anebo odborní partneři NFPOV.

GOOGLE GRANTS

Firma Google nabízí systém podpory neziskových nadací v podobě grantu na vyhledávání
obsahu na internetu přes vyhledávač GOOGLE , resp. klíčová slova. NFPOV systém Goo-
gle Granta od firmy Google využil díky tou, že ho na něj upozornila internetová reklamní
agentura Konver. Nejde přímo o finanční podporu, ale o možnost zdarma využít jinak pla-
cenou reklamu Google Ads ve vyhledávačích.

Za rok 2019 tímto způsobem NFPOV získal od Google podporu v hodnotě 26 500 Kč

Agentura KONVER, Lucie Malyszová a Daniel Šperol

Díky pomoci Lucie Malyszové z internetové agentury Konver, která pomáhá s online rekla-
mou 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 je-
jich chod.

Agentura KONVER touto svou činností pro NFPOV v roce 2019 podpořila, neboť na grant
od Google nadaci upozornila, poté jeho využití spustila a když se objevil technický pro-
blém, tak ho přes podporu společně s NFPOV pomáhala řešit. Toto zrealizovala za sym-
bolickou odměnu 5 000 Kč.

David Kirš

V roce 2019 pan David Kirš a jeho firma Smart e-mailing, významně podpořil NFPOV, pro-
fesionálním 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 2019
ušetřil NFPOV díky růstu databáze kontaktů dosáhly výše cca 42 600 Kč.

Jan Bartoš

Přístup podpory NFPOV z pohledu toho, co dělá a umí, zvolil i pan Jan Bartoš, přední čes-
ký 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 a darem 2 000 Kč

František Kozáček

Jeho konzultace a rady dál pomáhaly ve video marketingu a správě YOU TUBE kanálu
PRAVDA O VODĚ. Jako v roce 2018 i v roce 2019 platilo 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. František přispěl celou řadou rad a své rady a doporučení
poskytl některé konzultace zcela zdarma a vzdělávací 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 portálu
www.pravdaovode.cz. Je kvalitní a spolehlivý a vždy ochotný pomoct. Navíc zná problema-
tiku 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 samo-
statně a díky tomu můžeme reagovat na aktuální vývoj. V jeho případě platí 2x toto. Je je-
den z nejspolehlivějších lidí, se kterými NFPOV spolupracuje, je rychlý, sám domýšlí sou-
vislosti, 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 LI-
DEM, konkrétně CHCEME VĚDĚT již v roce 2018 a v roce 2019 naše spolupráce pokračo-
vala. Když stránky www.pravdaovode.cz/chcemevedet doznaly některých podstatných
změn a vylepšení, které dle požadavků uživatelů realizovali. Náklad na práci a web financo-
val Dominik Bureš a p. F. Rada práci realizoval.

Při komerčních cenách by NFPOV za úpravy zaplatil min. 10 000 Kč

Michal Kolář

V roce 2019 jsme se na spolupráci domluvili také s dalším expertem na FB a to Michalem
Kolářem Jeho služby využĳeme v roce 2020 a přislíbil nám jejich poskytnutí za 50% jeho
běžné obchodní sazby.
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Tiskárna Kleinwechter

Podporu toho, co dělá NFPV, vyjádřili i majitelé tiskárny, která pro NFPOV zpracovala
v roce 2019 tisky řady materiálů zasílaných politikům a institucím za nekomerční ceny
a jen s minimálním ziskem.
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Finanční část

Rok 2019 byl druhý rok práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Kromě vytrvalého nasazení lidí z vedení Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a rostla pod-
pora lidí z komunity PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM. Vykrystalizovala skupina dárců,
kteří obranu vody v roce 2019 podpořili přes www.darujme.cz a transparentní účet
u ČSOB.

Jednorázoví dárci: 253

Pravidelní dárci: 1 113

Náklady NFPOV v roce 2019:

1. Mzdové náklady byly nulové. Práce členů správní rady NFPOV byla v roce 2019, ste-
jně jako v roce 2018 vykonávaná zdarma. Lidé z NFPOV se zřekli nároku na odměny.
Osvěta, zajištění a sběr informací, faktů, důkazů, rozsudků, následně jejich zpraco-
vání a zpřístupnění veřejnosti v rámci edukační a vzdělávací činnosti nadace – byly
realizovány bez nároku na odměnu.

2. Důležité náklady tvořily náklady na šíření petice a další sběr podpisů pod peticí
VODA JE ŽIVOT, s cílem navýšit zákonem požadovaných 10.000 fyzických podpisů,
aby se problematikou vody musel zabývat Parlament ČR a politici vnímali naléha-
vost požadavků občanů.

3. Provozně-režĳní náklady byly minimalizovány. Velkou část nákladů hradili členové
správní rady nebo zakladatelé NFPOV ze svého.

Starosta Mnichova: Správa vody má být výhradně v rukou veřejné správy, jinak o ničem
nerozhoduje. Viz video na Yuoutube: https://youtu.be/pu3xhlEYzxs
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Závěr

Voda je dar, ne zboží a její prodej má být provozován jako veřejná služba občanům a ne
sloužit k dolování zisků soukromých subjektů.

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 prio-
ritou zájmy lidí, měst, státu a ochrana přírody.

Dne 22. 3. 2019

Martina Novotná,
Členka správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Grafická úprava a sazba: Lubomír Odráška

https://dobramodra.cz


