




„Je–li ztracena svoboda projevu, tak hloupí a mlčící mohou být vedeni
jako ovce na porážku“

Geroge Washington



O nadačním fondu
nadačním 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
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O nadačním fondu
Voda, vodárenské trubky, prodej vody, peněžní toky z vody a zisky z vody - prostě
správa a prodej vody a peněžní toky s tím související patří do rukou státu / měst a ne
do rukou překupníků či koncernů.

Proto pomáháme:
• Ukončit korupci politiků – úplatky.

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

• Politickým stranám odhalit protiprávně jednající politiky.

• Městským vodárnám získat stamilióny z EU – Kroměříž.

• Zastupitelům ukončit protiprávní systém - Zlín.

• 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...

• Starostům zajistit dostatek vody v obci, investovat do trubek a nepřicházet o mi-
lióny a ubránit se žalobním útokům koncernů.

Výše uvedené činnosti financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Stát,
politické stran ani koncerny či Evropská unie, nám na obranu vody a odhalování toho, co
se kolem vodáren páchá, finance neposkytují.

Má to výhodu v tom, že jsme na nich nezávislí a můžeme přímo ukázat na hlavní příčinu
problému, i protiprávní jednání části „politiků“ v zájmu koncernů.

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

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 – zpřístupnění rozsudků ve vodárenských
kauzách.

• Datovou a investigativní žurnalistiku – cena vody, vodárny, sucho.

• Monitoring průběhu vodárenských kauz – př. Praha, Zlín

• Tlak informované veřejnosti prosazující vrácení zájmu lidí do správy a prodeje vody
v ČR – petice, místní referendum Zlín.

• Od roku 2020 nově rovněž přes rozbory zákonů a kontrolu postupu jejich schvalo-
vání. ¹

¹ h�ps://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/
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O nadačním fondu

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 proč, vize a cíle

PROČ?

Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Nemá-li stát v rukou vodu, prodej vody,
peněžní toky a zisky z vody, pak je závislý na cizích korporacích a jeho občané nejsou svo-
bodní.

VIZE?

Voda není zboží. Vše kolem vody zaplatí nakonec vždy pouze občané. Proto mají právo, aby
byl prodej vody nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků. Kdo to platí, tomu to má
sloužit.

CÍLE?

Prosadit princip, co se od lidí za vodu vybere, to skončí zpět ve vodárenství a ne v cizině.
Zajistit právo lidí na vodu v ústavě. Prosadit odpovědnost osob za nekalou instalaci kon-
cernů k naší vodě. Prosadit vymahatelnost práva.

I z níže uvedených důvodů má práce NFPOV smysl

Jedinec v současné společnosti nemá šanci nápravu prosadit. NFPOV přináší lidem
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.

Jedinec je navíc 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.

Výsledky práce NFPOV jsou inspirací také pro lidi, kteří chtějí vodu bránit, ale chtějí jít
vlastní cestou.

NFPOV i v roce 2020 navazuje na práci svých zakladatelů

Člen správní rady NFPOV Michal Chromec a zakladatel NFPOV Radek Novotný brání
vodu, městské vodárny a občany České republiky od roku 2000, resp. 2002. Společně za-
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O nadačním fondu

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
koňů² 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.

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.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ zpřístupňuje rozsudky k vodárenským kauzám

Se souhlasem zakladatele NFPOV, zpřístupňujeme zdarma veřejnosti, zástupcům médií
i politikům rozsudky dosažené ve vodárenských kauzách a také rozsudky dokládající
tzv. praktiky náhubkových žalob.

Kauzy protiprávního jednání kolem městských vodáren, potvrzené soudy, které jsme
v roce 2020 zveřejnili, se týkají okresů:

Olomouc³

Prostějov⁴

Zlín⁵

² Trojský kůň - h�ps://pravdaovode.cz/novinky/kolik-lidi-predalo-vodu-cizincum/

³ h�ps://pravdaovode.cz/okres-olomouc-vodne-stocne/

⁴h�ps://pravdaovode.cz/novinky/kauza-prostejov-odvolani/

⁵ h�ps://pravdaovode.cz/rozsudek-ns-zlin-21-05-19/
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Cíle NFPOV

Cíl NFPOV v roce 2020 byl náprava systému 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 a stát. Ti,
kteří jednají protiprávně, za to musí nést právní odpovědnost. Odhaluje v řadách politiků
pachatele protiprávní instalace cizinců k monopolu prodej vody a dokládá i manipulace
politických stran s voliči.

NFPOVmá za cíl pomoci ukončit volby naslepo

Začíná připravovat zveřejňování konkrétního chování jednotlivých politiků a politických
stran. Co politici říkají a prohlašují především před volbami, a co reálně dělají.
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Bránit vodu a lidi
jde a má smysl
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Obrovský problém nejen vodárenství 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. Nefunkční justice znamená slabý stát, fungující jako koncernová kolonie.

V této oblasti začal NFPOV již v roce 2019 spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové (IAV) a
v roce 2020 tato spolupráce pokračovala. Šlo především o dokumentování práce soudců a
otevírání justičních kauz a dokládání potřeby nápravy v justici, policii a na státním zastu-
pitelství.

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 a vymahatelnost práva.

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.

NFPOV proto v roce 2020 začal dokumentovat pochybné jednání některých soudců
a otevřel téma potřeby systémové změny v justici např. prosazením odpovědnosti soud-
ců.

IAV otevírá také otázku kompenzací za zneužití postavení 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 poškozeným za pravdu jsou v pods-
tatě trapné. Řada občanů při znalosti tohoto stavu justice na obranu svých práv rezignu-
je a soudní systém posouvá k bezprávnímu diktátu peněz na úkor všech, včetně samot-
ného státu a jeho občanů.
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Zásadní je proto prosadit odpovědnost soudců za své rozhodování a nastavení spravedli-
vých 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 2019:

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.

NFPOV bohužel nadále pokračuje v dokumentování nevymahatelnosti práva v ČR

„Kdo má moc, práva se nebojí.“.

Marcus Tullius Cicero – římský filosof a státník. 106 – 43 př. n. l.

Z výše uvedených důvodů pokračujeme v dokumentování nevymahatelnosti práva a soud-
ní zvůle některých soudců. V roce 2020, stejně jako v roce 2019 platí, že dosažení pravo-
mocných rozsudků v kauzách, které soudí např. soudkyně JUDr. Klimešová je téměř
nadlidský úkol a o spravedlnosti se hovořit nedá.

Desetiletí trvající soudní spory doprovází psychický i ekonomický tlak, ale také gangs-
terské praktiky, fyzický i žhářský útok, vše proto, aby rozsudky nebyly dosaženy, aby neby-
la zjednána náprava a občané nebyli informováni.

Protiprávní jednání politiků a nekompetentní práce části justice v ČR se projevuje takto:

• Desetiletí trvajícími soudními spory

• Soudní zvůlí soudců

• Porušováním ústavních práv občanů

• Průtahy a formálním projednávání soudních sporů

• Evidentním nezájmem správně posoudit protiprávní dění vedoucí k tunelům měst-
ských vodáren

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

Jednání některých soudců nese léta znaky činnosti justiční mafie, což v minulosti řekla
např. Marie Benešová, kdysi v pozici Nejvyšší státní zástupkyně a v roce 2020 v pozici
Ministryně spravedlnosti.

Soudní zvůle soudů trvá prokazatelně přes 10 let a ve funkčním státě je neakceptovatelná.
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Toto jednání soudců napomáhá prohlubovat společenskou krizi hodnot a vede k mno-
hamiliardovým škodám, kdy peníze inkasované do lidí ve vodném a stočném, odtékají
protiprávně do zahraničí a řada regionů navíc přišla o další miliardy korun na obnovu in-
frastruktury nebo řešení sucha z dotací z EU.

Ukázkovým příkladem je region Zlína a městská vodárna Zlín.

Přes vše výše uvedené se v roce 2020 prokázalo, že bránit vodu a lidi přes

soudy má smysl

Protiprávní jednání části politiků museli nakonec potvrdit ti samí 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 Česká spořitelna/nájezdníci/
koncern eliminovali městské vodárny jako prodejce vody protiprávně, když použili "smlou-
vy 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:

"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-
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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.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ nadále

monitorujeme náhubkové žalobní útoky -

A strategic lawsuit against public partici-

pation

Co je to náhubkový žalobní útok neboli SLAPP?

SLAPP = NÁHUBKOVÉ ŽALOBNÍ praktiky se
používá k zastrašování VEŘEJNOSTI k účasti na
obraně, šíření informací, diskusi a požadavku k
nápravě. Jde o do žaloby schovaný rafinovaný
útok bílých límečků, určený k cenzuře, k zastrašo-
vání, k psychickému a k ekonomickému nátlaku, k
poškození žalovaných a k vysávání jejich času,
energie a peněz.

Cíl je žalované umlčet a tím znemožnit veřejnosti
se dostat k informacím. Žalovaní jsou díky SLAPP
cíleně léta zatíženi náklady na svou právní obra-
nu.

Žalobní útok SLAPP je zákeřnější než gangsterský útok např. zapalování aut, či fyzických
útoků a vyhrožování, protože na rozdíl od gangsterských útoků trvá útok bílých límečků
kontinuálně léta.

Nátlak na napadené trvá kontinuálně a před jednáním soudů nebo s každým vyjádřením
útočníka se na dobu 2-3 měsíců zintenzivní.

V SLAPP útoku žalobce neočekává, že soud vyhraje. Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vy-
staven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí fi-
nancování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti z vyčerpání
a také na oprávněný požadavek na nápravu a odsouzení 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.

V roce 2020 NFPOV pokračoval v dokumentování žalobních útoků, prováděných za úče-
lem zabránění informování veřejnosti. NFPOV se podařilo zdokumentovat a veřejnosti
zpřístupnit další příklady těchto „žalob“:

NE!
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• Ekonoma

• Advokáta

• Zastupitele

Potvrzuje se, že publicita, monitorování a zveřejňování tohoto jednání, v zahraničí považo-
vané v řadě zemí za protiprávní, vede k útlumu těchto ataků.

Zdokumentovali jsme a zveřejnili nově náhubkový útok zástupců vedení městské vodárny:

Vyhrožování trestním oznámením

Neúspěšné žalobní útoky jsme zdokumentovali a ve veřejném zájmu zpřístupnili na dato-
vém portálu www.pravdaovode.cz v menu ROZSUDKY – podmenu NÁHUBKOVÉ ŽALO-
BY.

Zjistili jsme nově, že podobné praktiky používají také někteří politici, kteří dlouhodobě ko-
operují s nájezdníky a skrytě pracují pro koncerny. Náhubkovými žalobami se snaží zas-
trašit občany a oponenty a odradit je od zveřejňování faktů.

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.

NE!
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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.

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 hroma-
du ukončil, najednou vstal a již ukončenou valnou hromadu znovu zahájil a lživě vyhlá-
sil, že valná hromada udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu a provozováním mezi
Vak Pardubice a společností 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.
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Od roku 2008, tzn. již 12 let, 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 Par-
dubicích naposledy cenu vody obce. V Pardubicích bylao

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

Pardubice květen 2021

- 7 Kč/m3

Cena vody v květnu 2020 je v Pardubicích o 7 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.

500 - 550 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 zdo-
kumentoval a zdarma zpřístupnil již v roce 2018, ale v roce 2019 získal a doplnil něk-
teré 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

Cena vody: https://pravdaovode.cz/cena-vody-hradec-kralove/
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NFPOV a Oblast justice

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.
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Nadační fond pravda o vodě a odvětví vodárenství

Platí principy, které jsme popsali v roce 2018, a proto je zde zopakujeme. V odvětví vo-
dárenství musí být prioritou zachování správy monopolu vody a všeho potřebné pro
správu vody v nekomerční podobně, tzn. v podobě veřejné služby prováděné vodárnami
v rukou veřejného sektoru, kdy vodárenská inteligence pracuje pro města, nikoliv pro sou-
kromé subjekty.

Pokud je správa vody v rukou veřejného sektoru, tzn. nejen vodárenská infrastruktura, ale
i k provozu potřebný provozní majetek, v oboru vzdělaný vodárenský management,
zaměstnanci znalí chodu odvětví, pak jsou v rukou veřejného sektoru i veškeré peněžní
toky z vody na vstupu i výstupu.

Na straně příjmů jde o to, kdo ovládá právo inkasovat od spotřebitelů vodné a stočné, kdo
kalkuluje cenu vody, ziskovou marži z vody, která zaručuje pokrytí nákladů na obnovu a
rozvoj infrastruktury, náklady na dodávku vody a její vyčištění a případné zisky. To souvisí
se schopností tvořit zdroje pro spolufinancování velkých investičních akcí financovaných
za podpory dotačních fondů EU.

Na straně výdajů jde o právo rozhodovat o rozdělení financí inkasovaných od lidí za vodu,
o investicích, objemu prováděných oprav, rozhodování o tom, že zda zisk je/není prioritou
správy vody a chodu vodárny a tudíž zda peníze inkasované od lidí budou reinvestovány
nebo si je vyplatí městské vodárny anebo končí v zahraničí.

S tím souvisí schopnost zajistit i cizí zdroje, (bankovní úvěry, dotace) pro financování vel-
kých investičních akcí a tvorba i plnění dlouhodobých plánů rozvoje a obnovy infrastruk-
tury a financování investic i v regionech, které jsou pro komerční prodejce vody, jejichž 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 pouze 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. Jejich
cíl je z odvětví vodárenství více získat než do něj přinést a bez ohledu na stav infrastruktu-
ry, 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-
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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 NFPOV 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 důchodci a rodiny s malými dětmi.

Podpora a rozvoj občanské společnosti

V roce 2020 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.“

NFPOV proto v roce 2020 v oblasti občanské společnosti úspěšně podporoval navýšení
zákonem požadovaného limitu posbíraných fyzických podpisů pod peticí VODA JE ŽIVOT.
Spolu s občany prosazujeme, aby Parlament ČR naplnil 10 principů, vedoucích k nápravě
systému zpět v zájmu občanů a státu.

NFPOV nadále odhaloval selhání veřejné správy a politiků na všech úrovních, ve vo-
dárenských kauzách a dál prosazuje ukončení protiprávně uzavřených smluv, náhrady
škod, vrácení neoprávněného obohacení v řádu desítek miliard korun a potrestání osob
za tento stav odpovědný.

Platí nadále - 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 doložit policii, soudům. Pak jde nápravu prosadit.

NFPOV a kontrola smyslu zákonů a zájmů osob, které je předkládají v roce

2020

Od několika poslanců jsme na přelomu května 2020 dostali informace, že lobbisti poslan-
cům tvrdí, že Ministerstvem zemědělství vypracovaný návrh ústavního zákona k vodě,
vrací vše kolem vody do rukou měst a státu. Ubezpečovali poslance, že zabraňuje dalším
pokoutným privatizacím vodáren a zajišťuje vrácení vlivu státu na strategické vodárenské
odvětví.

Byla a je to lež.

Zakladatel NFPOV R. Novotný zpracoval v červnu 2020 rozbor daného návrhu ústavního
zákona a ten 12.6.2020 předal fyzicky každému poslanci a senátorovi na podatelně sně-
movny a senátu. Nedostali ho jen tři "politici", u kterých jejich předchozí jednání kolem vo-
dáren prokázalo, že je to zbytečné – p. Faltýnek, p. Tureček a p. Vosecký.
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Dne 17.9.2020 přesto osmnáct poslanců (mezi nimi pan Faltýnek a Tureček) rozeslalo pos-
lancům ve sněmovně návrh ústavního zákona, který předtím připravilo ministerstvo
zemědělství.

11.11.2020 přišel od jednoho politika e-mail s odkazem - PS ČR a tímto komentářem:

Dobrý den,

pro Vaši informaci: MZe vypustilo ten ústavní zákon jako poslanecký návrh.
Pro schválení potřebují 3/5 všech poslanců. Budeme podávat pozměňovací návrh.

Děkuji a jsem s pozdravem...

V listopadu 2020 byl tento pro občany a stát nevýhodný návrh zákona projednán
v prvním čtení v poslanecké sněmovně.

Proto se zakladatel NFPOV 30.12.2020 znovu veřejně obrátil na poslance, kteří návrh
předložili. Ještě jednou jim doložil chyby v navrženém zákoně a jeho nevýhodnost
pro občany a stát. Současně je požádal o odpovědi na zásadní otázky. Informace zaslal opět
na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR.

Vzhledem ke zkušenostem s jednáním politiků jsme společně informovali širokou veře-
jnost, zástupce médií a protikorupční organizace.

Návrh zákona a jeho rozbor jsme zveřejnili a hned na počátku roku 2021 jsme požádali
předkladatele o vysvětlení, proč předkládají k schválení pro občany nevýhodný zákon,
když jim bylo předem doloženo, že je nevýhodný.

NFPOV a advokační a watch–dig aktivity v roce 2020

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 cca 40 vodárnám a jejich srovnání – zisky, cena vody, výroční zprávy
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• 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 VHS Olomouc a závěry soudců

2001 – Krajský soud v Ostravě https://pravdaovode.cz/rozsudek-ksov-olomouc-1-6-01

2003 – Vrchní soud v Olomouci https://pravdaovode.cz/rozsudek-vs-olomouc-2003

Připravujeme dokumentování a zveřejňování další rozsudků, v kauze Vak Prostějov, ale
i v roce 2020 bohužel platí, že jsme tuto informační část nebyli schopni zásadně do-
plnit a rozšířit a to především z kapacitních a finančních důvodů.

NFPOV a investigativní, datová žurnalistika a otevřená data v roce 2020

Nadále poskytujeme informace, o kterých jiní mlčí. NFPOV se od svého založení v roce
2018 zaměřil na růst informované a fakta znající komunity občanů. Začal proto budovat
i VIDEOKANÁL PRAVDA O VODĚ a začal aktivně pracovat na informování občanů
přes sociální síť FB.

Odhalujeme kauzy, předkládáme data, analýzy, posudky a srovnání. Dokládáme často nem-
ravné a protiprávní jednání nájezdníků a politiků. Tím zabraňujeme, minimalizuje a v něk-
terých případech i eliminujeme prostor pro korupci, manipulace s občany a zastupiteli ve-
doucí k zneužívání rozpočtů rodin i veřejných rozpočtů.

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. Informace zveřejňujeme na datovém portálu
www.pravdaovode.cz ve formě datové a investigativní žurnalistiky.

NFPOV a datový portál PRAVDAOVODE.CZ

Práce na datovém základu webu pravdaovode.cz spravovaném NFPOV, průběžná aktuali-
zace dat a rozšiřování zpřístupněných informací má pro občany ČR rostoucí význam
a smysl.

Třetím rokem roste zájem občanů ČR a Slovenska o zveřejňované informace. Svědčí o tom
další růst počtu zobrazení stránek. Nárůst počtu lidí, kteří si zobrazovali informace o vodě,
vodárnách a kauzách na datovém portálu NFPOV v roce 2020 proti roku 2019 byl:

12,37 %
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Porovnání statistiky návštěvnosti a sledování dat roku 2020 - 2019

Zdroj: Statistika Google Analytic

Pro zkvalitnění dostupnosti a srozumitelnosti vyhledávání informací veřejností jsme našli
dobrovolníky, kteří se v roce 2020 téměř půl roku věnovali SEO - optimalizace stránek.
Profesionální optimalizaci si vzhledem k omezeným finančním zdrojům zatím NFPOV
nemůže dovolit, ale dobrovolníci odvedli zdarma velmi kvalitní práci.

Počet uživatelů 2019 - 2020: + 25,52 %

Noví uživatelé 2019 – 2020: + 26,53 %

Investigativní zpracování kauz připravuje i v dalších kauzách, ale množství a podoba důka-
zů zatím neumožňuje jejich zveřejnění.

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

U jednotlivých vodáren, které již jsou pro veřejnost na datovém portálu nadace zpřístup-
něny, byly pro rok 2020 aktualizovány a doplněny v členění:

CENA VODY

ZISKY Z VODY

HISTORIE

Cenová mapa výše cen vodného a stočného v ČR a na Slovensku

NFPOV jako jediný v České republice publikuje zdarma srovnání cen vody v ČR
a na Slovensku.

Tato myšlenka vznikla již před založením NFPOV v roce 2018. K této otázce proběhlo ně-
kolik jednání se Slováky, především z pohledu získání relevantních dat o Slovensku. Což
jsme probírali i s novinářem Jánem Kuciakem. Vražda jeho a jeho partnery Martiny
Kušnírové v roce 2018 byla impuls, který vedl k rozšíření cenové mapy a srovnání prodej-
ců i o Slovensko.
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NFPOV poprvé informace zpřístupnil veřejnosti v roce 2019 a v roce 2020 data aktualizo-
val.

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

NFPOV a video kanál Youtube PRAVDA O VODĚ

NFPOV profesionalizoval video kanál PRAVDA O VODĚ na Youtube. Informace občany
zaujaly, což dokazuje růst počtu odběratelů kanálu, kteří obsah šíří.

Pro rok 2020 byl náš cíl získat 1.000 NOVÝCH odběratelů. Počet odběratelů kanálu vz-
rostl o celkem 817 odběratelů, což považujeme za mírný neúspěch, který je ovlivněn
jednak tím, že jsme se v roce 2020 tolik nevěnovali novým videím.
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Druhý důvod je ten, že start zviditelnění videokanálu NFPOV podpořil v dubnu 2019 zdar-
ma samotný You tube, formou doporučování obsahu našeho kanálu na úrovni 94,9 %, což
roce 2020 neučinil.

V roce 2019 za 20 dnů, kdy nám YT pomohl s propagací vzrostl počet odběratelů kanálu
o 578

Zdroj: Statistika kanálu TubeBuddy

V případě, kdyby YOU TUBE zopakoval svou podporu našeho kanálu i v roce 2020, by-
chom zaznamenali podobný růst odběratelů jako v roce 2019 – tj. cca 1400.

NFPOV a Facebook Voda lidem

NFPOV převzal FB skupinu VODALIDEM po svém založení v březnu 2018 se základ-
nou cca 2.500 fanoušků.

V roce 2020 NFPOV pokračoval v systémovém zveřejňování informací na FB, v aktivní
komunikaci s komunitou fanoušků, především poskytováním odpovědí, dotazů a důkazů
na dotazy.

To se pozitivně odrazilo v organickém šíření obsahu, v návštěvnosti datového portálu,
resp. v objemu předaných informací z webu lidem.
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Hodnotný obsah a aktivní komunikace přinesly další růst komunity občanů, kteří sledují
a šíří informace na FB ve skupině VODA LIDEM.

2017: počet fanoušků – 2 500 (před převzetím)

2018: počet fanoušků – 9 000 (1. rok NFPOV)

2019: počet fanoušků – 21 113 (2. rok NFPOV)

2020: počet fanoušků – 44 114 (3. rok NFPOV)

31.12.2020 narostl počet fanoušků facebookové skupiny PRAVDA O VODĚ A VODA LI-
DEM

Zdroj: statistika FB

Děkujeme všem za šíření a sdílení obsahu i za komentáře, připomínky a návrhy, co zlepšit.

Děkujeme i zde za práci dobrovolníkům a členům komunity VODA LIDEM, kteří tvořili pro
lidi hodnotný a zajímavý obsah, kdy mnozí téměř on-line odpovídali na otázky a ko-
mentáře, což vedlo k popularizaci tématu „VODA“ mezi občany.

Srovnání velikosti protikorupčních FB skupin 2020

Nadační fond PRAVDA O VODĚ - 44.000 fanoušků - zřízena v roce 2018

Nadační fond proti korupci - 10.000 fanoušků - zřízena v roce 2011

Transparency international ČR - 23.000 fanoušků - zřízena v roce 1998

NFPOV a trollové, hateři a lolíci

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 jimi spolufinanco-
vaných skupin nedosahují fanouškovské základny, kterou má NFPOV.
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Je logické, že se na FB NFPOV objevili u článků trollové a hateři. Jejich jednání monitoruje-
me, archivujeme, reagujeme a testujeme jejich znalosti, argumentační linii a taktiku.

Vesměs je neblokujeme. Čas od času k jejich „komentářům“ vložíme odkazy na důkazy
a vyzveme je k doložení jejich důkazů. Velmi často se vyšachují sami, nebo z jejich ko-
mentářů občané poznají, že jde o nastrčené „škodiče“. Zakladatel NFPOV k činnosti haterů
napsal článek, s jehož obsahem souhlasíme.

- Hanopisy a hateři. Jak se s nimi vypořádat? Překvapivě jednoduché řešení

V roce 2020 zakladatel NFPOV z materiálů, které jsme mu dodali, zpracoval a publikoval
rozbor chování haterů v článku s názvem: „LOLÍK“ – lže, pomlouvá a spoléhá na to, že
lidé věci neověřují, při konfrontaci dělá mrtvého brouka anebo odpoví na něco
jiného.

Rozebral a doložil chování, na které narážíme při publikování dat o tom, co se kolem vo-
dáren páchá a kdo to páchá.

• Pravda neexistuje

• Sladká žena

• Hodný a zlý

• Pěšák

• Útočník

Pokud lidé chápou, že jde o hatery, není jejich působení v diskusích na škodu. Nutí lidi
přemýšlet. Proto činnost těchto lidí dokumentujeme a článek o „LOLÍCÍCH“ aktualizuje-
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NFPOV a petice
Voda je život
v Senátu ČR

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

světu, není šílený.“
George Orwell, 1984
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V roce 2020 NFPOV navázal na již dokončenou 3. etapu projektu VODA LIDEM - CHCE-
ME VĚDĚT, který již ukončil své 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
zveřejňování, pomáhá lidem přestat volit naslepo.

I v roce 2020 NFPOV na tyto projekty kontinuálně navázal. Pomáhal sbírat podpisy pod
tuto petici a zveřejňoval postupně informace o krocích jejího projednávání.

30.660 občanů požadovalo zapracovat do legislativy a správy vody 10 principů, které na-
pravují pochybný systém správy vody, který je v řadě regionů nastaven protiprávně
a nefunguje v zájmu lidí a státu. Naopak, často je systém nastaven v zájmu soukromých
firem. Jeden z nejdůležitějších bodů petice proto byl, prošetření protiprávních instalací
zahraničních koncernů do pozic osob ovládajících monopol prodeje vody a peněžní toky
a zisky z toho plynoucí na místo městských vodáren.

Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady
škod za tunely vodáren.

PETICE vychází z obdobné petice předložené Evropské komisi v rámci inciativy občanů
celé EU RIGHT2WATER, kterou jsme pomáhali šířit v ČR a byla konzultována i s práv-
níky a bývalými členy bezpečnostních složek ČR.

V červnu 2020 senát přĳetí petice potvrdil a oznámil, že Výbor pro vědu, vzdělání, kultu-
ru, lidská práva a petice (dále jen „petičního výboru“) zahájil její šetření.

Zpravodajkou petice se stala na vlastní žádost paní senátorka Jaromíra
Vítková za KDU-ČSL. Dne 29.7.2020 byla na jednání v senátorské kan-
celáři v Boskovicích osobně informována o jednotlivých bodech petice
a o problematice protiprávního dění kolem městských vodáren.

Jednání trvalo 2 hodiny, o informace projevovala zájem. Rozhovor s ní
byl otevřený. Dostala, důkazy, grafy, rozsudky i odpovědi na své otázky.

Ty byly dány do souvislosti s předloženými důkazy a rozsudky. Dostala i důkazy o proti-
právním tunelování vodáren a data dokládající negativní dopady na občany a města.

Obsah informací a vysvětlení sdělených paní Vítkové jsme zveřejnili na Youtube kanálu.

https://youtu.be/h2C5XlXqTLA
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První dojem z přístupu paní Vítkové k potřebě řešit problémy, které české vodárenství léta
neřeší, byl poměrně pozitivní, přestože bylo zřejmé, že se v problematice moc neorientuje.
Její vyjadřování se k způsobu jakým senátoři problémy řeší a jak informace studují bylo
sympatické, protože bylo pravdivé:

J. Vítková: Každá věc, kterou člověk nastuduje nebo pochopí, se může hodit někde
jinde. Jenom su, zvědavá jak to všechno proběhne (smích). Já se dívám na hodiny a
sleduji, kolik jsme strávili času a je to hodina a půl. Mám strach, že někteří
prostě.... Vím už trošku, jak to chodí. Někdo tam prostě někomu něco nakuká, lidově
řečeno. Vypne. Však to znáte... Musíme přesvědčit postupně všechny a musíme vše
opřít o důkazy.

Hlavní její názory sdělené na schůzce byly tyto:

1. O pozici zpravodaje petice VODA JE ŽIVOT si řekla. Že ji měl dostat p. Chaloupek.
Že jsou dobří i špatní lidé a ona nechce v senátu jen sedět.

2. Popsala zkušenost s rozhodováním senátorů u petice o zbraních, kdy řada senátorů
zvedla ruku pro petici ne, protože jsou o ní přesvědčeni, ale aby neměli problém
s myslivci, až budou volby.

3. Popsala zkušenost s fungováním městy ovládané vodárny Vodárenská, a.s.. Problé-
my, které zná a souvisí s třenicemi kolem toho, kde se investuje. Že starostové, pokud
chtějí (mnozí tomu nerozumí), tak do všeho nahlížet mohou, informace od vodárny
dostávají, existuje kontrola a vidět do toho je. Sdělila, že si myslí, že u velkých kor-
porací je toto nepřehledné.

4.Má zkušenost, že se lidé nechají navolit do orgánů, nevěnují tomu čas, nerozumí
tomu a pak sedí v orgánech a koukají kolem, jak kdo hlasuje! Nemají problematiku
nastudovanou, jsou tam jako nějaké loutky a to je blbý.

5. Na otázku, proč si myslí, že jsme petici dali do senátu a ne do sněmovny - odpo-
věděla, že senát je asi trošku více korektní.
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6.Upozornila, že má zkušenost, že v senátu byly věci, kterým se mělo věnovat více
času, a ten se tomu nevěnoval a vše se spláchlo.

Schůzky k otázkám k vodě a vodárnám proběhly také s dalšími senátory. Nejzajímavější
z pohledu názorům byly s:

Tomáš Goláň (ODS)

Další schůzka, kde byly předány informace a důkazy, včetně konzultace
Rozboru pro občany nevýhodného návrhu ústavního zákona o ochraně
vody, proběhla se senátorem Goláněm. Ten předtím podepsal petici
VODA JE ŽIVOT, aktivně s námi problematiku vody ve Zlíně konzulto-
val. Proto jsme mu umožnili účastnit se valné hromady Vak Zlín (region,

ve kterém jako senátor působí), aby měl informace z první ruky. Sám se v roce 2020 aktiv-
ně účastnil i jednání petičního výboru.

Jiří Drahoš (KDU/TOP/STAN)

Schůzka proběhla také se senátorem Drahošem (předsedou petičního
výboru), který potvrdil, že o vodárenství ví jen to, že v minulosti byly
uzavřeny špatné smlouvy a byl velmi překvapen, že námi dosažené roz-
sudky potvrzují, že „špatné smlouvy“ byl uzavřeny protiprávně, což
jsme mu doložili pravomocnými rozsudky.

Co následovalo po slibném začátku v rámci projednávání petice v petičním výboru
senátu, lze jen těžko pochopit.

Na první jednání k petici o vodě v petičním výboru senátu, se zástupci petičního výboru
dostavili v počtu tří. Slovo dostal pouze Radek Novotný ekonom a zakladatel Nadačního
fondu PRAVDA O VODĚ, zhruba na 15 minut. Přitom za petenty na jednání přišla také
paní Eva Štauderová, bývalá náměstkyně primátora Statutárního města Zlín a současně
právník a dále starosta města Želechovice nad Dřevnicí, pan Michal Špendlík (STAN),
který problematiku obrany městské vodárny zná z pohledu města. Jednání skončilo
obecným konstatováním senátorů, že cílem petice je otevřít k vodě diskusi. Formální pří-
stup výboru k projednání petice o tak zásadním tématu jako je „voda“ vedl k rozčarování
zástupců petentů.

Následně bylo svoláno jednání senátního petičního výboru, v podobě veřejného slyšení.
Paní Vítková (KDU-ČSL) pozvala na jednání cca 15 zástupců koncernů nebo osob s nimi
propojenými a jen 3 zástupce petentů (občanů). Na logickou otázku, zda petice je peticí
občanů nebo koncernů, bylo sděleno, že si senát může pozvat na jednání - koho chce. Což
samozřejmě může, ovšem pokud je petice legitimní nástroj občanů, aby upozornili zákono-
dárce na problém, pak je s podivem, že si volení zástupci občanů zvou na jednání o petici
občanů převahu zástupců koncernů nebo lidí s nimi provázanými.

Paní Vítková, po negativních připomínkách zástupců petice a NFPOV upravila složení poz-
vaných lidí na veřejné slyšení. Pozvala více zástupců městských vodáren, ale odmítla poz-
vat odborníky, které doporučili zástupci petentů, např.:

- paní Alenu Vitáskovou, bývalou ředitelku Energetického regulačního úřadu
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- investigativní novinářku Janu Lorencovou, která rozkryla kauzu Lehkých topných
olejů

Veřejné slyšení petičního výboru senátu bylo nakonec z důvodu platných omezení – co-
vid 19 - zrušeno a do konce roku 2020 neproběhlo.

Podivné jednání zpravodajky petice v senátu, paní Vítkové z KDU-ČSL již v roce 2020, ne-
věstilo nic dobrého. Věstilo, že dosažení cíle, kdy zástupci horní komory Parlamentu ČR
budou znát problematiku vodárenství a poté začnou činit kroky, které povedou k vyšetření
protiprávních tunelů městských vodáren, bude problém.

Závěr:

Způsob projednávání petice v senátu již v roce 2020 přešel po nadějném začátku
do podoby zcela formální a povrchní. Právníci nás upozornili, ať se do formálního pro-
cesu projednání petice nenecháme vtáhnout. Nechť každý krok dokumentujeme
a sdělujeme písemnou formou případné námitky.



NFPOV a petice Voda je život v Senátu ČR



36

Práce správní rady

Práce správní rady,
zakladatelů a podporovatelů
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NFPOV v roce 2020 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 2020 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 a kanalizací 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 k zveřejňování

Výše uvedené osoby odpracovaly pro NFPOV a pro vrácení priorit lidí do správy vody
v roce 2020: dohromady 2 563 hodin.

Hlavní práce souvisela s osvětou, vzděláváním, save-watch-dog činnostmi, moniotringem
politiků, a s peticí Voda je život. Druhou část ne méně důležité práce tvořila aktualizace ob-
sahu datového portálu a zpřístupnění informací veřejnosti.

Obsah FB VODA LIDEM a přes 44 000 lidí v komunitě fanoušků potvrdí, že odpovídali
lidem každý den, včetně sobot a nedělí.

Při min. sazbě 300 Kč/hodinu odvedli práci, za kterou by jinak NFPOV musel zaplatit:
768 900 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

1 281 000 – 3 844 000 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.
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Nároku na odměnu se členové správní rady předem zřekli a tím podpořili NFPOV.

Pomoc podporovatelů, mediálních a odborných partnerů

Činnost a cíle NFPOV v roce 2020 podpořili také lidé a jejich firmy stojící mimo NPOV.
Stali se podporovatelé nebo mediální anebo odborní partneři NFPOV.

GOOGLE GRANTS

Firma Google systémovou podporou NFPOV v podobě grantu na vyhledávání obsahu na
internetu přes vyhledávač GOOGLE , resp. klíčová slova. NFPOV systém Google Grants
od firmy Google využil díky tomu, že ho na něj upozornila internetová reklamní agentura
Konver.

Nejde přímo o finanční podporu, ale o možnost zdarma využít jinak placenou reklamu
Google Ads ve vyhledávačích.

Za rok 2020 tímto způsobem NFPOV získal od Google podporu v hodnotě 85 500 Kč.

Agentura KONVER, Lucie Malyszová a Daniel Šperol – www.konver.cz

V roce 2020 pokračoval spolupráce s agenturou Konver, která pomáhá NFPOV s online re-
klamou a výkonnostním marketingem se NFPOV využívat platformu Google GRANTs.
Agentura KONVER touto svou činností pro NFPOV v roce 2020 podpořila, neboť grant od
Google pro NFPOV spravovala a to opět za symbolickou odměnu 5.000 Kč.

SmartE-mailing - www.smartemailing.cz

V roce 2020 firma SmartE-mailing, významně podpořila NFPOV software aplikací pro ro-
zesílání hromadných e-mailů, které díky tomu mohl NFPOV rozesílat občanům ČR. Jinak
komerční službu poskytl našemu nadačnímu fondu za symbolickou cenu 2 Kč/rok a firma
Smart e-mailing byla i v roce 2020 mediální partner NFPOV.

Přínos z pohledu šíření informace nelze v korunách vyčíslit, ale náklady, které v roce 2020
ušetřil NFPOV díky růstu databáze kontaktů přesáhly 55.000 Kč.

Jan Bartoš - www.honzabartos.cz

přední český odborník na sociální síť Facebook. Věnoval tématu vody svůj čas i v roce
2020. Nadále poskytl nadaci své know-how, kdy poradil a zkontroloval Facebook NFPOV
www.facebook.com/vodalidem. Pomohl zvýšit efektivitu šíření obsahu NFPOV. To vše bez
nároku na odměnu.

Podpořil NFPOV prací min. v hodnotě 20.000 Kč a darem 2000 Kč

František Kozáček - www.videoacademy.sk

Konzultace ke správě YOU TUBE kanálu PRAVDA O VODĚ i v roce 2020 nadaci dál pos-
kytoval i František Kozáček a nadále tvrdí:
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Práce správní rady

„Rád podporujem hrdinov, ktorý bojujú za správne veci. Radek Novotný a projekt
PRAVDA O VODĚ to spľňa na 100%. Teším sa, že sommohol aspoň malou troškou

prispieť.“ :)

František přispěl celou řadou rad a své rady, doporučení a konzultace poskytoval s 50%
slevou a některý čas do konzultací vůbec nepočítal.

Tomáš Andrlík - www.websusmevem.cz/

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 Rad-
kem se skvěle spolupracuje a to co dělá, dělá opravdu dobře. Jsem rád, že se mohu

na projektu podílet.

Tiskárna Kleinwechter www.tiskarnaklein.cz

Spolupráce s touto tiskárnou, která pro NFPOV zpracovala v roce 2020 tisky řady mate-
riálů zasílaných politikům a institucím za nekomerční ceny a s minimálním ziskem, je dlou-
hodobá a šetří NFPOV desetitisíce ročně.

Lubomír Odráška - www.dobramodra.cz

Grafické úpravy, práce na Výroční zprávě, konzultace ke grafice. Vše poskytnuté zdarma
jako podpora cílů nadačního fondu. Jeho profesionální přístup pomohl mnohé informace
k lidem dostat srozumitelnější cestou. Pan Odráška s námi spolupracoval v roce 2020 bez
ohledu na potřebu časové náročnosti související s nastudováním celé problematiky. Náro-
ku na odměnu se zřekl.

Podpořit tím NFPOV prací min. v hodnotě cca 40.000 Kč
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Finanční část

Výnosy a podpora

Rok 2020 byl třetí 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 2020 podpořili přes www.darujme.cz a přes transparentní účet u
ČSOB.

Jednorázoví dárci: 1 290

Pravidelní dárci: 1 873

Náklady NFPOV v roce 2020:

1. Zásadní náklady tvořily náklady na osvětu, aktualizaci dat, rozšíření obsahu
a šíření petice VODA JE ŽIVOT, s cílem navýšit zákonem požadovaných 10.000
fyzických podpisů alespoň 1x, aby petice měla váhu, aby ji Parlament ČR projed-
nal a politici vnímali naléhavost požadavků občanů.

2. Mzdové náklady byly i v roce 2020 nulové. Práce členů správní rady pro
NFPOV min. v hodnotě 768. 900 Kč byla v roce 2020, stejně jako v roce 2019 a
2018 vykonávaná zdarma.

3. Lidé z NFPOV se zřekli nároku na odměny. Osvěta, zajištění a sběr infor-
mací, faktů, důkazů, rozsudků, následně jejich zpracování a zpřístupnění veřejnos-
ti v rámci edukační a vzdělávací činnosti nadace – byly realizovány bez nároku na
odměnu.

4. Provozně-režĳní náklady byly minimalizovány. Velkou část nákladů hradili
členové správní rady nebo zakladatelé NFPOV ze svého – doprava, poštovné,
schůzky s politiky, semináře.
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ZávěrFinanční část

Závěr

„Jsme v situaci často popisovaných žab, které z vroucí vody vyskočí, ale když
jsou v kotli, kde se voda postupně ohřívá, nakonec se v ní uvaří.“ - Bohumil Pečinka,
český politický spisovatel a publicista 1967.

Žádný rozumný hospodář si nevyplatí zisk, když ví, že musí investovat. V ČR to neplatí. Ve
vodárenství schází peníze na investice, voda lidem proto stále zdražuje a současně díky
často protiprávnímu jednání politiků každý rok odtékají do ciziny miliardy z plateb lidí za
vodu.

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

Dne 10. 4. 2020

Martina Novotná,
Členka správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Grafická úprava a sazba: Lubomír Odráška

https://dobramodra.cz


