


„Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“

George Orwell
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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

Vodárenství, stejně jako další přirozené monopoly jako energetika, plynárenství a te-
plárenství je pro stát strategické odvětví. Proto voda, vodárenská infrastruktura, prodej
vody, peněžní toky z vody a zisky z vody - patří do rukou státu / měst / a městský vodáren
a ne do rukou překupníků a koncernů.

Proto NFPOV ji čtvrtým rokem pomáhá:

• Ukončit korupci politiků – úplatky, zaměstnávání loutek, přednostní investice.

• Lidem ušetřit za vodu poté, co se zachová nebo vrátí prodej vody do rukou měst.

• Politickým stranám dokládat protiprávní jednání politiků.

• Městským vodárnám získat stamilióny z dotací EU.

• Pochopit, že Hadi na radnici chtějí protiprávní stav ukončit tunelem na konci tunelu
- Zlín.

• Zachovat vliv státu na strategickou surovinu a prioritně řešit obnovu a rozvoj infra-
struktury

• Ušetřit městům peníze z rozpočtu, když investice do vodárenské infrastruktury fi-
nancují městské vodárny, případně řeší i sucho a zadržení vody v krajině.

• Zajistit dostatek vody v obcích a městech, nepřicházet o stamilióny z vodného
a stočného ani o miliardy z dotací z EU

• Občanům i politikům se ubránit žalobním útokům koncernů a jejich pomahačů – tzv.
„náhubkovým žalobám“.

• Zákonodárcům proti koncernovým poskokům, kteří prosazují z nejvyšších postů zá-
kony v zájmu cizích korporací a oligarchů.

Vše výše uvedené financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků občanů. Stát, politické
strany ani koncerny, nám na obranu vody a nápravu toho, co se kolem vodáren páchá,
finance neposkytují. Jsme díky tomu na nich nezávislí a přímo popisujeme a odhalujeme
protiprávní jednání části „politiků“ v zájmu koncernů. Proti protiprávnímu jednání a sta-
vu 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.

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

• Od roku 2020 rovněž přes rozbory zákonů a kontrolou postupu jejich schvalování.

• Od roku 2021 nově rovněž legitimním tlakem na nápravu v Senátu ČR – přes petici.

¹ h�ps://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/
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O nadačním fonduO 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 politikům zastavit probíhající pokoutný proces směřu-
jící 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.

K již zveřejněným kauzám protiprávního jednání kolem městských vodáren, NFPOV
v roce 2021 zpracoval a zpřístupnil, kauzu týkající se okresu H. Králové:

Hradec Králové³

Olomouc⁴

Prostějov⁵

Zlín⁶

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 zajistit 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 2021 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-

³ h�ps://pravdaovode.cz/rozsudek-kcp-h-kralove-30-9-2005/

⁴ h�ps://pravdaovode.cz/okres-olomouc-vodne-stocne/

⁵h�ps://pravdaovode.cz/novinky/kauza-prostejov-odvolani/

⁶ h�ps://pravdaovode.cz/rozsudek-ns-zlin-21-05-19/



VODA
9

Cíle NFPOVCíle NFPOV

Cíle NFPOV Cíle NFPOV v roce 2021 zùstaly stejné jako v předchozích letech:

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.

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.

Prosadit právo a funkčnost 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.

Náprava 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 prodeje vody a dokládá i manipulace
politických stran s voliči.

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.

Prokazatelné předání důkazů a rozsudků

Zákonodárcům a lidem na klíčových postech, doručil doporučeně poštou s dodejkou důka-
zy a rozsudky, dokládající, co se páchá 20 let kolem vody a vodáren v ČR. Totéž platí i pro
zástupce médií.



10

Bránit vodu a lidi
jde a má smysl

NFPOV a Oblast justiceNFPOV a Oblast justice

Platí stále: Prosadit vymahatelnost práva je jediná cesta, jak vrátit priority lidí do
správy vody v ČR.

Problém s nevymahatelností práva v ČR stále trvá. Neschopnost nebo všeho schopnost
některých soudců a soudní zvůle některých soudců, kteří maří spravedlnost, se ukázala
v roce 2021 snad ještě více. Zejména činnost soudkyně Krajského soudu v Brně, paní
JUDr. Klimešové si opravdu zaslouží zvýšenou pozornost, zdokumentování a zveřejnění.

V roce 2021, nadále platilo, že dosažení pravomocných rozsudků ve vodárenských
kauzách, které soudí soudkyně JUDr. Klimešová, je téměř nadlidský úkol a o spravedl-
nosti se nedá hovořit vůbec.

Paní soudkyně v kauze vytunelování městské společnosti Vodovody a kanalizace Prostě-
jov, a.s. rozhoduje od roku 2006 a postupuje stejně jako v kauze Vak Zlín, ze které ji Vrchní
soud v roce 2009 stáhl a kauzu předal jinému soudci.

Opakovaná chyba již není chybou, navíc v kauze, která se osobně týká občanů vlastně tří
bývalých okresů – Prostějov, Zlín, Olomouc.

Nefunkční justice znamená, neschopnost vynutit dodržování zákonů. Proto stát funguje
jako koncernová kolonie.

V této oblasti NFPOV již od roků 2019 spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové (IAV)
a v roce 2021 tato spolupráce pokračovala.

• Dokumentováním práce soudců.

• Publikováním justičních kauz.

• Dokládání potřeby nápravy v justici, policii a na státním zastupitelství.

Společný cíl NFPOV a IAV

Je stále stejný - prosadit dodržování zákonů v ČR a vymahatelnost práva.
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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.

• Podivným přístupem státního zastupitelství, které je jako vedlejší účastník sporu
a dává nám zapravdu, ale ani rozsudky potvrzující, že ji máme, nevedou k tomu, že
zahájí vyšetřování rozsáhlé organizované kriminální činnosti, která dle našeho ná-
zoru v řadě regionů reálně léta probíhá.

Na toto jednání doplácí občané i stát. Pravomocné rozsudky ve strategickém odvětví vo-
dárenství po 15-20 letech, jsou výsměchem žalobcům i občanům. Jednání některých soud-
ců má dál 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.

Toto jednání soudců napomáhá prohlubovat společenskou krizi hodnot a vede k mno-
hamiliardovým škodám, kdy peníze inkasované od lidí ve vodném a stočném, odtékají
protiprávně do zahraničí a řada regionů navíc přišla o další miliardy korun na obnovu
infrastruktury nebo řešení sucha z dotací z EU.

Ukázkovým příkladem byl v roce 2021 region Kladno – Mělník a městská vodárna VKM.

Přesto se ukazuje, 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 se
obrátit opakovaně na Ústavní soud (ÚS), který v roce 2017 potvrdil, že NS v rozporu se zá-
kony ČR odmítá léta posoudit, zda Česká spořitelna (ČS) / nájezdníci / koncern eliminova-
li městské vodárny jako prodejce vody protiprávně, když použili "smlouvy a plné moci", ob-
cházející zákony České republiky.

Po vydání ústavních nálezů v letech 2017 v kauze VKM, NS dal v roce 2019 za pravdu za-
kladateli NFPOV

Ústavní soud 2017:

... i nyní - shodně se svými předchozími nálezy - uvádí, že ve věci nejde pouze o zákonná
práva stěžovatele jako akcionáře VKM, ale též o jeho ústavní právo vlastnit majetek

U NFPOV především ve vodárenství, ve kterém došlo k protiprávní instalaci koncernů
mezi občany a vodu, ale tento problém je evidentně shodný i v dalších odvětvích – energe-
tika, teplárenství, plynárenství i zdravotnictví.

NFPOV proto v roce 2021 pokračoval ve sběru a kompletaci dokumentů, dokládajících
pochybné jednání některých soudců.

IAV dál nastoluje 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 rezignuje a soudní
systém posouvá k bezprávnímu diktátu peněz na úkor všech, včetně samotného státu
a jeho občanů.

Proto prosazení odpovědnosti soudců za své rozhodování a nastavení spravedlivých kom-
penzací, za marně nebo zbytečně vynaložené náklady na soudní obranu vody a občanů, je
velmi potřebné.

Cíl NFPOV v této oblasti byl v roce 2021 stejný jako v letech předchozích

Zdokumentovat a zveřejnit jednání některých soudců a doložit soudní zvůli soudců a její
dopady. Toto NFPOV dělá v rámci save-watch-dog aktivit. Problém je, že pro tuto činnost
NFPOV zatím má omezené finanční prostředky a především proto se v roce 2021 nepo-
dařilo posílit tým NFPOV o člověka, který by tuto část práce vykonával.

Proto tato činnost postupuje pomalu a je zaměřena především na sběr a kompletaci důka-
zů.

NFPOV pokračuje v dokumentování kauzy VKM a v prosazování vymaha-

telnosti práva v ČR

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.”

Mahátma Gándhí

V roce 2021 proběhlo u Vrchního soudu v Praze projednávání žaloby na neplatnost
valné hromady Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) z 28.4.2004!

Jde o obdobu kauzy Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín), kde soud potvrdil, že proces,
praktiky a činy nájezdníků a s nimi kooperujících politiků byly protiprávní, stejně jako
instalace lidí z Veolie do vedení městské Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

I zde jako u kauzy Vak Zlín platí toto. Desetiletí trvající soudní spory doprovází psy-
chický i ekonomický tlak, gangsterské praktiky, mediální útok, křivá obvinění, žalobní úto-
ky koncernu apod... Pachatelé na vlivných postech, disponující veřejnými financemi si mo-
hou dovolit platit právníky, pro které je nekončící spor, zdroj obživy i zisků.
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podle č.11 odst. 1 Listiny, související s povinností státu poskytnout menšinovým ak-
cionářům náležitou ochranu, a to především před zneužitím postavení většino-

vého akcionáře."

V roce 2019 soudci Nejvyššího soudu poté, co za-
kladatel NFPOV uspěl s ústavní stížností na je-
jich pochybné jednání, po cca 10 letech posoudi-
li řádně důkazy a dali mu za pravdu:

Nejvyšší soud 2021

1. Soud uzavřel, že sporné smlouvy a na ně
navazující plné moci jsou jednáním nedovo-
leným a nepožívajícím právní ochrany. České
spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastruk-
turní, a. s. na jejich základě nevzniklo právo
zastupovat obce, které plné moci udělily,
a osoby vykonávající na základě těchto plných
mocí akcionářská práva na zasedáních valné
hromady společnosti tak nebyly oprávněny
učinit... Sporné plné moci jsou neplatné.

2. Nejvyšší soud (konečně respektuje Ústav-
ní soud) uzavřel, že plné moci, které udělily
obce České spořitelně, a. s. (resp. Středočeské
infrastrukturní, a. s.) odporují zásadám pocti-
vého obchodního styku a v souladu s § 265
obch. zák. nepožívají právní ochrany. České
spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastrukturní, a. s. na jejich základě nevzniklo právo
zastupovat obce a osoby vykonávající na základě těchto plných mocí akcionářská
práva na zasedáních valné hromady společnosti tak nebyly oprávněny učinit.

3. Neplatnost udělených plných mocí, na jejichž základě bylo na valné hromadě
hlasováno a vahou těchto hlasů bylo prosazeno přĳetí napadených usnesení, je sama
o sobě relevantním důvodem pro vyslovení neplatnosti napadených usnesení valné
hromady pro rozpor se zákonem, či jeho obcházení. Závěr: usnesení přĳatá valnou
hromadou nejsou souladná se zákonem.

4. Přĳatá napadená usnesení valné hromady odvolací soud považuje za závažné roz-
hodnutí, představující podstatný a významný zásah do práv všech akcionářů a mají
závažné právní následky pro všechny akcionáře.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ pokračuje v monitoringu, zveřejňování

a aktualizaci průběhu náhubkových žalob

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 scho-

vaný rafinovaný útok bílých límečků, určený k cenzuře, k zastrašování, 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 obranu.

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
vystaven 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.

NE!
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V roce 2021 NFPOV pokračoval v dokumentování žalobních útoků, prováděných za úče-
lem zabránění informování veřejnosti. NFPOV se podařilo zdokumentovat a veřejnosti
zpřístupnit další příklady těchto „žalob“:

• Ekonoma: https://pravdaovode.cz/zaloba-veolie-na-novotneho-10-2-17/

• Advokáta: https://pravdaovode.cz/rozsudek-veolie-8-2-17-advokatni-komora/

• Zastupitele: https://pravdaovode.cz/zaloba-veolia-x-zastupitel-5-3-18/

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: https://pravdaovode.cz/rozsudek-brezik-vyhro-
zuje/

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 ekonomický smysl

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.

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/

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/

Kladno – Mělník

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

Zisky z vody: https://pravdaovode.cz/kladno-zisky/

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

Rozsudky: https://pravdaovode.cz/kladno-obrana-vkm-15-4-04/§
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Nadační fond pravda o vodě a odvětví vodárenství

Vodárenství, energetika, teplárenství a plynárenství, jsou pro stát strategická od-

větví, proto nepatří do rukou překupníků. Kdo to nechápe, nemá co dělat ve

správě věcí veřejných.

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 chod odvětví, pak jsou v rukou veřejného sektoru i veškeré peněžní
toky z vody na vstupu i výstupu.

Na straně příjmů

Podstatné je, 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 infra-
struktury, náklady na dodávku vody a její vyčištění a případné zisky. To souvisí se scho-
pností tvořit zdroje pro spolufinancování velkých investičních akcí financovaných za pod-
pory dotačních fondů EU.

Na straně výdajů

Podstatné je, kdo má 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 zkušenost s koncerny

https://youtu.be/6nR7phttgp8

Platí stále. Vše kolem vody zaplatí vždy nakonec pouze občané ČR

Koncerny, ani překupnících, politici, oligarchové a mafie, nikdy nic nezaplatí. Vše platí
občané a to přímo ve vodném a stočném nebo nepřímo z daní, případně z dotací přes veře-
jné rozpočty.

Cíl koncernů a překupníků je peníze z vody odsávat do zahraničí ne do vodárenství inves-
tovat a bez ohledu na stav infrastruktury, potřebu investic, kvalitu nebo čistotu vody či
zdraví občanů.
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Jak se dostaly cizí korporace k naší vodě a jaký to má důsledek?

Vesměs přes tzv. provozní model, což je často protiprávně realizovaná ztráta vlivu státu na
správu a peněžní toky z vody. Jde o "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů, o systém
dobývání renty. Oddělí se neoddělitelné. Studna od prodeje vody. Vše platí pouze občané.
Koncerny inkasují miliardy a stát jim dokonce garantuje zisk! Kapitalismu bez kapitálu.

Vše se děje pokoutně, často na základ lží a podvodného jednání. Navíc to regiony a městské
vodárny připravilo o až miliardové dotace z EU.

Přĳetím usnesení valné hromady vodárny a uzavřením provozních smluv s koncernem
vrcholí cílené protiprávní jednání řady osob (právnických i fyzických) trvající cca 3-5 let.
V tomto komplotu má každý vztah svůj smysl, každý krok byl předem načasován, stejně
jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby.

Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Rozhodnutí valné hromady, vedoucí
k tomu, že podvedení starostové, udělí souhlas s uzavření smluv s koncernem, jako výsle-
dek pokoutného procesu i soudy považují za mimořádně nemravné a protiprávní.

Darebáci ve vedení městské vodárny prodají cca 5 % nejdůležitějšího ma-

jetku vlastní vodárny - provozní část, která generuje zisk

Pak bezúplatně vyvedou do rukou koncernu veškeré know-how vodárny, portfolio kli-
entů, právo inkasovat zisk z vody, management a v oboru školené zaměstnance - BEZÚ-
PLATNĚ! A pak přejdou do vedení koncernů, s kterými podepsali pochybné smlouvy.

Městské vodárny tím přĳdou za zlomek skutečné hodnoty o monopolní postavení a je-
diné zisky generující podnikání.

95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern chytře "jen" pronajme a pak jde pod-
nikat, tzn. vykonávat činnost ze zákona – za účelem dosažení zisku.

Ze strategického odvětví, ve kterém schází peníze na investice, díky tomu každoročně
odtékají miliardy na účty koncernů do zahraničí. Dojde k pokoutné privatizaci zisků
a zestátnění nákladů – tzv. systému dobývání renty.

Ohrožené skupiny obyvatel jsou především důchodci a rodiny s malými dětmi

Tento pochybný stav ve vodárenství chce NFPOV řešit. Z pohledu lidských práv prosazuje
právo lidí na vodu zakotvit v ústavě. Tím by „voda“ a přístup k ní, měl být systémově
řešen i pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ČR, jako jsou důchodci a rodiny s malými dět-
mi.

Podpora a rozvoj občanské společnosti

NFPOV v roce 2021 v oblasti občanské společnosti úspěšně navýšil počet podpisů pod
peticí VODA JE ŽIVOT, což je 10 principů, které společně vrací zájmy a priority občanů
do správy vody v ČR

Požadujeme po poslancích a senátorech:

1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.

2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí
a státu.

3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.

4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat infor-
mace.

5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její
správy.

6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům
koncernů.

7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústav-
ním zákonu.

8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému teroris-
mu. (Bečva)

9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody
jsou a budou v rukou veřejné správy.

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

Petici do konce roku 2021 podepsalo fyzicky 36.000 občanů a petice logicky navázala na
projekt Charta voda 300, kdy občané 300 politikům doložili často nemravný a protiprávní
stav ve vodárenství.

NFPOV a kontrola smyslu zákonů a politiků, kteří je předkládají v roce

2021

V roce 2020 jsme dostali informace, že lobbisti poslancům tvrdí, že Ministerstvem
zemědělství vypracovalo návrh ústavního zákona k vodě a ubezpečovalo poslance, že ten-
to zákon zajišťuje vrácení vlivu státu na strategické vodárenské odvětví.

Již v roce 2020 jsme doložili, že to byla a je to lež.

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 veřejně obrátil na poslance, kteří návrh předložili
a požádal je o odpovědi na zásadní otázky.
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Informace zaslal opět na vědomí i všem dalším členům Parlamentu ČR. NFPOV informo-
val širokou veřejnost, zástupce médií a protikorupční organizace. Návrh zákona a jeho
rozbor jsme zveřejnili a hned na počátku roku 2021 jsme požádali předkladatele o vys-
větlení, proč předkládají k schválení pro občany nevýhodný zákon, když jim bylo pře-
dem doloženo, že je nevýhodný.

V roce 2021 jsme zpracovali vše kolem tohoto pochybného zákona do podoby dvou webo-
vých stránek:

• ROZBOR - https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/

• KONTROLA POLITIKŮ - https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/

Z nich zjistíte, že žádný z 18 poslanců, kteří pochybný návrh ústavního zákona předložil,
nedoložil a nevysvětlil, proč tento návrh předložil. Ani proč v něm schází právo státu ovlá-
dat peněžní toky z vody, když v něm je povinnost státu vše kolem vody financovat.

NFPOV a advokační a watch-dog aktivity v roce 2021

NFPOV v roce 2021 aktualizoval již zdokumentované soudní kauzy. Konkrétně kauzu Vo-
dovody a kanalizace Zlín, a.s. a Vodárny Kladno-Mělník, kde zveřejnil nové rozsudku o vy-
tunelování těchto městských vodáren.

V roce 2021 jsme zveřejnili další důkazy v kauze Vak Prostějov.

Publikuje nejen rozsudky, ale i důkazy předložené soudům, znalecké zprávy a posudky. Na
datovém portálu www.pravdaovode.cz díky tomu jsou všem zdarma přístupné:

• Informace o vodě a vodárnách.

• Data k cca 40 vodárnám a jejich srovnání – zisky, cena vody a historie.

• Srovnání vodného a stočného v rámci většiny regionů ČR.

• Důkazy doložené jednání Ministerstva zemědělství v pochybných „privatizacích“
vodáren.

• Ukázkové kauzy, jak zastupitelé a veřejný sektor přišel o miliardy z vody – Olo-
mouc, Praha, Zlín, Hradec Králové.

NFPOV a investigativní, datová žurnalistika a otevřená data v roce 2021

Nadále poskytujeme informace, o kterých jiní mlčí.

NFPOV se od svého založení v roce 2018 zaměřil na růst informované a fakta znající ko-
munity 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 základě 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 2021 proti roku 2020 byl:

12,37%
Porovnání statistiky návštěvnosti a sledování dat roku 2021 - 2020

Zdroj: Statistika Google Analytic

V roce 2021 byly opět aktualizovány, doplňovány a zveřejňovány informace na webových
stránkách o tom, kdo prodává českou vodu:

www.pravdaovode.cz/rozsudky

www.pravdaovode.cz/vodarny

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. NFPOV poprvé informace zpřístupnil veřejnosti v roce 2019 a v roce 2021 data
aktualizoval.

Více zde: www.pravdaovode.cz/cena-vody
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NFPOV a video kanál Youtube PRAVDA O VODĚ v roce 2021

NFPOV věnoval v roce video kanálu PRAVDA O VODĚ na Youtube větší pozornost. Potvr-
zuje se, že informace v podobě videí občany zajímají více a více, což dokazuje růst počtu
odběratelů kanálu, kteří poté videa šíří.

Pro rok 2021 byl náš cíl získat 1.000 NOVÝCH odběratelů. Tento plán jsme překročili.
Počet odběratelů kanálu vzrostl o 2 000 odběratelů, což považujeme velký úspěch.

Zdroj: Statistika kanálu TubeBuddy

Pro srovnání, v roce 2020 počet odběratelů vzrostl o 817 osob

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 2021 NFPOV zveřejňoval průběžně informace o vodárenství na FB a pokračoval
v již zavedené strategii aktivní komunikace s komunitou fanoušků, v poskytování odpo-
vědí, dotazů a důkazů na dotazy. To se stejně jako v letech předchozích pozitivně odrazi-
lo v organickém šíření obsahu, v návštěvnosti datového portálu, resp. v objemu pře-
daných informací z webu lidem. Hodnotný obsah a aktivní komunikace přinesly další
růst komunity občanů na FB VODA LIDEM, kteří sledují a šíří informace ve FB skupině
VODA LIDEM.

Rok 2017 – počet fanoušků: 2 500, před převzetím

Rok 2021 – počet fanoušků: 50 972, 4. Rok NFPOV

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 2021

Nadační fond PRAVDA O VODĚ - 51 000 fanoušků - zřízen v roce 2018

Nadační fond proti korupci - 12 000 fanoušků - zřízen v roce 2011

Transparency international ČR - 28 000 fanoušků - zřízena v roce 1998

NFPOV a trollové, hateři a lolíci

Pokud lidé chápou, že jde o hatery, není jejich působení v diskusích na škodu. Nutí lidi
přemýšlet. Kdo nemá hatery a trolly, nedělá svou práci dobře. My je máme. a je to logické.
NFPOV u článků a na FB VODA lidem se trollové a hateři objevili v roce 2021 v o něco
menším počtu než v roce 2020.. Vesměs je neblokujeme. Čas od času k jejich „ko-
mentářům“ vložíme odkazy na důkazy a vyzveme je k doložení jejich důkazů. Velmi často
se pak vyšachují sami, neboť z jejich komentářů občané poznají, že jde o „trolly“.
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Zakladatel NFPOV k činnosti haterů napsal dva články.

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

• „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

Proto činnost těchto lidí dokumentujeme a článek o „LOLÍCÍCH“ R. Novotný aktualizuje.
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NFPOV a petice
Voda je život
v Senátu ČR

Krátké retro: NFPOV a petice VODA JE ŽIVOT v Senátu ČR 2020

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, kulturu, lidská práva a petice (dále jen „petičního vý-
boru“) 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. Dosta-
la, důkazy, grafy, rozsudky i odpovědi na své otázky. Ty byly dány do souvislosti s před-
loženými důkazy a rozsudky. Dostala i důkazy o protiprávním tunelování vodáren a data
dokládající negativní dopady na občany a města.

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

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

světu, není šílený.“
George Orwell, 1984
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https://youtu.be/h2C5XlXqTLA

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.

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 senáto-
ry. 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, ak-
tivně s námi problematiku vody ve Zlíně konzultoval. 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 aktivně 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 pravo-
mocnými 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.:
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- paní Alenu Vitáskovou, bývalou ředitelku Energetického regulačního úřadu

- 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.
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NFPOV a petice VODA JE ŽIVOT v Senátu ČR 2021

Šok hned na začátku roku 2021

Jeden z cílů petice VODA JE ŽIVOT je předat senátorům VEŘEJNĚ informace, které evi-
dentně nemají, aby rozhodovali se znalostí věcí. Dne 11.12.20, byl na žádost asistentky
senátorky Vítkové, aby počet zástupců petentů petiční výbor snížil z 10 na polovinu, zas-
lán výboru seznam 5 zástupců.

e-mail zaslaný 11. 12. 2020 R. Novotným

Uvedl jsem jen 5 lidí, jak jste požadovali, kdyby někdo vypadl z osobních nebo zdravot-
ních důvodů, tak ho nahradí jiný člověk.

Chceme poprosit, aby každé projednávání petice VODA JE ŽIVOT bylo veřejné
a počítalo se účastí široké veřejnosti.

Na seznamu pozvaných na slyšení dne 11. 1. 2021 byly ovšem pouze 4 osoby z uvedeného
seznamu. Zástupce petičního výboru, navíc informoval výbor, že jeden z pozvaných zá-
stupců nemůže na jednání přĳet a požádal, aby místo něj mohla vystoupit p. Vitásková.
Bylo mi sděleno, že nemůže. Vysvětlit proč nemůže přĳít, odmítli s tím, že o tom nemáme
polemizovat!

Místo desíti lidí (resp. pěti) měli senátoři dostat informace pouze od tří! Závěry a do-
poručení z veřejného slyšení jsou přitom podkladem pro následné projednání na plénu
Senátu. Tzn. zásadní stanoviska těchto lidí nikdo nevyslechne a senátorům nebudou před-
loženy všechny informace.

A to není vše. Těsně před jednáním nám bylo sděleno, že kvůli „covidu“ se nikdo, kromě
lidí uvedených na pozvánce, na jednání nedostane!

Petici podepsalo 31 000 občanů. Smyslem projednání petice není rychlost, či její formální
projednání. Smyslem je poskytnout souhrnný obsah informací, důkazů a faktů a ty předat
senátorům a veřejnosti a poté umožnit senátorům rozhodování se znalostí věci.

V tak zásadních otázkách jako je náprava systému správy a prodeje vody v zájmu občanů
a státu je nezbytná maximální transparentnost a projednávání podnětu za účasti veřejnos-
ti.

NFPOV souhlasil se stanoviskem právníků, že s tímto formátem projednání nelze souhlasit
i s tím, že se zástupci petentů okamžitě obrátili na předsedu petičního výboru pana Dra-
hoše a na paní senátorku Vítkovou s požadavkem, aby bylo jednání odročeno na dobu, kdy
bude možná účast veřejnosti a zástupců médií.

Zástupci petičního výboru odmítli formální projednávání petice za zavřenými dveřmi
zrušit. Z veřejného slyšení se stal formální akt, kdy si lidé mohou u videa tak akorát za-
nadávat.

NFPOV souhlasil i s tím, že zástupci petentů i na radu právníků na toto jednání nejeli.

Stále více se ukazovalo, že podezření, že výbor senátu činí kroky, aby zajistil, že:

• Senátorům budou předány informace jen v omezeném objemu.

• Co nejmenším počtem zástupců petentů.

• Vše bude projednáváno povrchně za zavřenými dveřmi.

• Média ani občané nebudou mít informace o tom, co petenti senátorům předali.

Pro řádné projednání petice je zásadní, aby proběhlo veřejné slyšení za účasti veřejnosti
a zástupců médií. Zpravodajka petice „zapomněla“ petentům sdělit, že občanům a zástup-
cům médií zakázala vstup na údajné veřejné slyšení.
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Petiční výbor odmítl, realizovat veřejné slyšení za účasti občanů. Zástupci NFPOV od-
mítli podivné projednávání „vody“ za zavřenými dveřmi.

Pokus minimalizovat předaní informací senátorům, zástupcům médií

a veřejnosti

Pochopili jsme, že i uvnitř senátu jsou lidé, kteří se snaží minimalizovat předání informací
a důkazů senátorům a zabránit, aby zástupci médií věděli, jaké důkazy a rozsudky senátoři
dostali.

Jejich snahu jsme eliminovali. K informování senátorů jsme zvolili jinou cestu než schůzo-
vání v systému, který mají v rukou příznivci koncernů. Důkazy a informace jsme spolu
s politiky a lidmi, kteří s námi vodu léta brání, zpracovali do podoby vícedílné publikace
VODA JE ŽIVOT.

Jednotlivé díly jsou členěny. V prvním díle jsou základy, aby pochopili, o co jde, až po de-
tailní popisy podvodných praktik nájezdníků a s nimi kooperujících politiků v díle posled-
ním.

Žádost o dodržování zákona, aby veřejné slyšení proběhlo za účasti veře-

jnosti a zástupců médií
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pomohli z velké části pokrýt občané z komunity PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM přes
aplikaci darujme.cz.

Senátu nedůstojné jednání petičního výboru

Petiční výbor senátu, zhruba 14 dnů poté, co dostal 1. díl důkazů, svolal jednání s pro-
gramem ukončení šetření petice! Pochopení a posouzení problematiky, kterou jsme před-
ložili, trvalo soudcům 15 let. Senátoři ji pochopili ani ne za měsíc? V tomto čase nemohli
stihnout informace v téměř 100 stránkové publikaci odkazující na dalších cca 400 stránek
důkazů a rozsudků ani řádně nastudovat natož ověřit.

Průběh jednání výboru a jeho závěr byl a je pro nás šokující.

• Vše, co petice požaduje je prý již vyřešeno nebo se řeší, proto je petice nedůvodná.
– Paní Vítková.

• Nic dalšího neposílejte, není účelem výboru vracet se k materiálům a k petici. –
Pan Drahoš.

• Lidé se mě ptají na to, co si myslím o materiálech, které jste mi poslali. Je to tak ob-
těžující a otravné. Já na to neodpovídám. – Pan Chaloupek.

• O předaných důkazech, rozsudcích, rozborech nepadlo ani slovo, nebyl předložen
žádný dùkaz, že naše informace jsou nepravdivé, chybné apod...

Zápis z jednání výboru tyto zásadní skutečnosti o formálním a povrchním způsobu projed-
návání petice neobsahuje! Postup proti tomu budeme konzultovat s právníky.

Senátu nedůstojné jednání na plénu 1. 7. 2021

O tom, jakou pozornost věnovali senátoři poskytovaným informacím k petici VODA JE ŽI-
VOT, vypovídá záznam z jednání 1. 7. 2021.

Senátoři koukali do mobilu. Informacím, které jim sděloval zástupce petentů k vodě na plé-
nu, nevěnovali pozornost. Prostě formálně ho pozvali, formálně si ho „vyslechli“ a pak odh-
lasovali, že nic řešit nebudou, protože je vše vyřešeno. (https://youtu.be/6dcMZha6Mqo0)

První kolo v Senátu byl boj, čekali jsme to, ale výsledek stojí za to a překonal naše
očekávání. Přinesl novou naději.

51 senátorů hlasovalo proti vyšetření protiprávních instalací cizinců k naší vodě a proti za-
cyklení financí z vody ve vodárenství. Petici tím zamítli jako nedůvodnou s tím, že vše co
požaduje je již vyřešeno nebo se řeší.

V této fázi jsme s tím počítali, protože nám bylo jasné, že v senátu má většinu ODS, KDU
a TOP 09, což jsou strany odpovědné za mnohdy protiprávní stav.

Petice přesto splnila svůj účel. Umožnila otevřít téma vody v Senátu. Umožnila předat
všem poslancům, senátorům a lidem na klíčových postech (celkem 350 osob) kompletní
informace, vítězné rozsudky o drancování vody v České republice. Předtím dostali náš

Na zpracování obsahu 1. dílu publikace pracovalo cca 10 lidí přibližně 4 měsíce. Byla
doručena 350 lidem na klíčových postech, kde se rozhoduje o nastavení systému správy
vody v ČR.

Již 1. díl publikace prokazoval důvodnost petice, když dokládal:

• Lidé z Min. zemědělství hlasovali pro koncerny v rozporu s pověřením Fondu
národního majetku a nevěděli, pro co hlasují.

• Stanoviska soudců ve vodárenských kauzách.

• Lživé sliby naháněčů koncernů o budoucím růstu cen vody o inflaci, když s nimi
starostové uzavřou smlouvy a vyvedou do jejich rukou peněžní toky z prodeje
vody.

• První díl publikace jsme doručili každému senátorovi a také poslanci doporučeně
poštou s dodejkou.

ŽÁDNÝ POLITIK V SENÁTU ANI VE SNĚMOVNĚ NEMŮŽE TVRDIT, ŽE NEVÍ, CO SE
PÁCHÁ KOLEM VODY A TUNELŮ MĚSTSKÝCH VODÁREN

Zde je odkaz na stažení publikace ZDARMA: https://pravdaovode.cz/petice-1-publikce/

Abychom mohli toto realizovat a publikaci doručit museli jsme pokrýt nemalé náklady sou-
visející se zpracováním důkazů, tvorbou publikace, s jejím tiskem a zasíláním. Náklady nám
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ROZBOR návrhu ústavního zákona o vodě, který je více než zákon o ochraně ve skutečno-
sti past na peněženky občanů.

Všichni již ví, co se páchá i že to je možné řešit zavedením principů z petice VODA JE
ŽIVOT.

Čtvrtina senátorů odmítla dát souhlas se zamítnutím požadavků petice. Čtvrtina
senátorů je na straně lidí a vody.

To je nečekaně dobrý start. Odhadovali jsme, že petici bude hájit nanejvýš 8 senátorů,
kteří s námi léta komunikují. Avšak naše důkazy přesvědčily 20 z 80 senátorů, že s vodou
máme v naší zemi velký problém.

Zdůvodnění zamítnutí petice absurdním tvrzením, že prý je vše již vyřešeno a petice je
proto nedůvodná, je lživé.

NFPOV jednotlivé kroky a způsob projednávání petice průběžně dokumentoval a zveře-
jňoval.

Jdeme dál k nápravě. Doložíme další fakta o tom, co se páchá a že to nikdo neřeší.

• 350 lidem na klíčových postech doručíme 2. díl publikace VODA JE ŽIVOT.

• Na doporučení několika senátorů spustíme občanskou aktivitu, 100 000 podpisů
a už to nikdo nezastaví.

• Podpoříme aktivní občanství, tzn. legitimní tlak občanů na řešení a nápravu haneb-
ností ve vodárenském odvětví.

• Formou datové žurnalistiky zdokumentujeme, co daný senátor od nás dostal za dů-
kazy, jak jednal a jak hlasovat. Tyto „vodárenské“ profily politiků zveřejníme.

• Watch-dog aktivitou doložíme občanům, co skutečně dělají, aby věděli koho volit/
nevolit.

NFPOV a útoky lidí na neziskové organizace v roce 2021

Nadační fond PRAVDA O VODĚ byl i v roce 2021 nekomerční a nevládní nezisková organi-
zace. Nezávislá na politicích, vládě a politických stranách. Postavil se protiprávnímu jed-
nání a prosazuje vymahatelnost práva. NFPOV je některými lidmi lživě napadán, že vysává
státní rozpočet apod..

Abychom eliminovali štváče, tak jsme na web stránky NFPOV přidali informace týkající se
financování nadačního fondu:

Obranu vody financujeme dál 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.

V případech, kdy útoky pokračují, odkazujeme štváče na portál hlidacstátu.cz o financo-
vání nadací, což jako důkaz o tom, že útok na nás je účelový a daný člověk lže, když o nás
tvrdí, že vysáváme státní rozpočet, stačí.

NFPOV sice není schopen eliminovat všechny pomluvy a útoky, ale platí, že rychlá a věcná
reakce na útoky často obrací útok proti samotným útočníkům.

Fakta, která jsou všem dostupná na webu pravdaovode.cz, přehled na portálu hlidacsta-
tu.cz a výpisy z transparentního účtu jasně potvrzují, že NFPOV není financován ze stát-
ního rozpočtu, ani politiky.

Hodnocení práce NFPOV v rámci projektu Českého centra fundraisingu

V roce 2021 proběhla celoroční spolupráce NFPOV s Českým centrem fundraisingu v rám-
ci jejich vzdělávacího programu FRIN .

Mentoři s dlouholetými zkušenostmi v oblasti fundraisingu předávali neziskovým organi-
zacím v letošním akceleračním programu FRIN.cz své cenné rady a poradenství. A to jak
během osobních konzultací k jejich plánům fundraisingových kampaní, tak i na společných
akcích.
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FRIN 2021, navzájem se podporující parta 10 dobročinných organizací, mentorů, ČCF
a České spořitelny... a pes

DEN D Závěrečné prezentace letošního FRIN 2021 máme za sebou. 10 skvělých do-
bročinných organizací z celé republiky prezentovalo své pokroky ve fundraisingových
kampaních, kterých dosáhly v rámci FRINu a pod vedením mentorů programu. Všem
vítězům i všem účastníkům srdečně gratulujeme a bylo nám potěšením být na jedné lodi
společně

• AMPI

• Pěšky městem

• ICOS Český Krumlov, ops

• Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc

• Oblastní charita Blansko

• Kapradí

• Spirála Ostrava

• Klub Nemocných Cystickou Fibrózou

• Rodinné centrum SRDÍČKO

• Pravda o vodě a voda lidem

Těší nás, že již i lidé v ČCF už začali vodě věnovat pozornost.

Spoustu věcí se naučily přímo
v praxi, vše rovnou zaváděly a te-
stovaly. Učily se od lidí, kteří mají
znalosti a umí je předat.

Děkujeme mentorům z ČCF za
vše. Jste pro nás borci, co umí a na-
víc to umíte předat a předáváte.

Poznat lidi z jiných neziskových
organizací, které vesměs podobně
jako my nečerpají žádné peníze od
státu a jejich práce stojí na nadšení
a zápalu pro věc - to vás ve srov-
nání s tím, jak jednají naší politici, neskutečně nabíjí.

NFPOV obsadil v závěrečném hodnocení práce 10 neziskových organizací v jedné kategorii
2. místo a v druhé kategorii 3. místo. 10 nadací rok zavádělo do praxe to, co je učili mentoři
z Českého foundreisingového centra - ČCF.
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Pokračuje budování komunity podporovatelů

V roce 2021 NFPOV rozšiřoval komunitu informovaných lidí, kteří mají na „vodu“ stejný
názor a podporují dosažení cílů NFPOV, z nichž ten zásadní je vrátit do správy a prodeje
vody zájmy a priority lidí. Vzrostl počet politiků, kteří sledují informace o vodě, zejména
rozsudky a náhubkové žaloby.

NFPOV měl v roce 2021 nadále dva hlavní typy podporovatelů a jeho cíle navíc pod-
pořila i Nadace OSF

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

NFPOV si při oslovování občanů s tématem voda 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 i jeho řešení a jak mohou lidé nápravě sami
pomoct, 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

• Přímí podporovatelé

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

Práce správní rady,
zakladatelů a podporovatelů
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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.

Práce správní rady, zakladatelů a podporovatelů

NFPOV v roce 2021 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 dobrovolníci.

V roce 2021 realizovali kroky vedoucí k naplnění cílů, které NFPOV prosazuje. Čas, energii,
úsilí a v některých případech i vlastní finance, kdy hradili činnost právníků.

Hlavní okruhy pomoci

MUDr. Michal Chromec – informování zastupitelů, petice v senátu a konzultace s politiky.

Martin Novotný – fundrasing a výměna informací s českými a zahraničními neziskovými
organizacemi.

Martina Novotná – správa a řízení provozu nadačního fondu.

Eva Štauderová – prosazování vymahatelnosti práva, vyhodnocení rozsudků soudů a pe-
tice v senátu.

Ing. Radek Novotný – praktiky koncernů, nájezdníků a pro ně pracujících politiků, financo-
vání soudů a poskytování rozsudků a důkazů k zveřejňování a petice v senátu a z části ve
foundrasingu

Výše uvedené osoby odpracovaly pro NFPOV a pro vrácení priorit lidí do správy vody

v roce 2021

dohromady 2 421 hodin
Hlavní práce souvisela s osvětou, vzděláváním, save-watch-dog činnostmi, monitoringem
politiků, a s peticí Voda je život. Druhou část ne méně důležité práce tvořila aktualizace ob-
sahu datového portálu a zpřístupnění informací veřejnosti. Třetí okruh byl doložení důka-
zů o tom, co se páchá, politikům a zdokumentování, jak politici hlasovali. Začala příprava
projektu - UKONČEME VOLBY NASLEPO.

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

726 300 Kč
Sazby firem, které podobnou práci zajišťují komerčně, se pohybují min. ve výši 500 Kč/ho-
dinu a výše. V tomto případě podpořili NFPOV prací minimálně v hodnotě 1 210 000.

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

Pomoc podporovatelů, mediálních a odborných partnerů

Činnost a cíle NFPOV v roce 2021 podpořili prací také lidé a jejich firmy stojící mimo
NPOV.

České centrum fundrasingu – www.fundraising.cz

V roce 2021 byla NFPOV vybrán do vzdělávacího programu FRIN , který vede ČCF. Šlo
o roční školící, vzdělávací a konzultační spolupráci, která vedla k přípravě projektů NFPOV.
Prodej vody má být v rukou městských vodáren, naše peníze za vodu mají téct do vo-
dárenství a ne na účty cizích korporací https://www.darujme.cz/projekt/1205238

Při hodnocení výsledků práce všech nadací, které se účastnily toho ročníku FRINu, byl
výsledný projekt NFPOV hodnocen jako druhý nejlepší ze všech. Toto hodnocení nás sa-
mozřejmě potěšilo, ale je třeba přiznat, že se to podařilo především díky kvalitě lektorů
ČCF.

Nadace OSF – www.osf.cz

Díky aktivní podpoře občanů jsme v roce 2021 spustili projekt zmapování dění kolem vo-
dáren na severní Moravě. Cílem je zmapovat a zveřejnit vývoj cen vody a inkasa zisků
z vody. Ukázat, kdo prodává občanům vodu. Jak proběhly pochybné prodeje vodáren
z měst do rukou cizinců a jaké to má dopady.. Tyto cíle oslovily i Nadaci OSF, které se roz-
hodla tento projekt podpořit, když poskytla tzv. matchingový grant. V okamžiku, kdy se
podařilo od občanů vybrat 100 000 Kč, tak Nadace OSF příspěvek dárců zdvojnásobila,
tzn. podpořila projekt částkou 100 000 Kč.

Agentura ABOVEX

V roce 2021 jsme díky spolupráci s Českým centrem fundraisingu začali spolupracovat
se specialisty na platformu Google GRANTs. Agentura ABOVEX Pro NFPOV v roce 2021
spravovala tuto platformu naší nadace se slevou 50 % a svou činností dokázala navýšit
využití grantu téměř o 100 % proti roku 2020.

GOOGLE GRANTS – Za rok 2021 získal NFPOV od Google podporu v hodnotě
cca 152 000 Kč
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Ecomail - www.ecomail.cz

V roce 2021 NFPOV po několika doporučeních přešel z platformy smart-emailing na plat-
formu ecomail. Nákladově jsme stejně jako u smart-emailingu ušetřili 50 % nákladů, navíc
s námi spolupracoval odborník na e-mail marketing – ecomailu. Udělal revizi našeho stáva-
jícího systému a doporučil jeho vylepšení. Celkově jsme tím ušetřili 65 000 Kč a zvýšila
se doručitelnost e-mailů.

František Kozáček - www.videoacademy.sk

František stejně jako v roce 2020 poskytl své rady a konzultace především k reklamě nám
poskytl s 50% slevou. Jeho konzultace a rady ke správě YOU TUBE kanálu PRAVDA
O VODĚ v roce 2021 pomohly navýšit počet odběratelů o 2 000.

Tomáš Andrlík – www.websusmevem.cz/

Pokračuje dlouholetá spolupráce NFPOV p. Tomášem Andrlíkem na datovém portálu ww-
w.pravdaovode.cz. Je stále kvalitní, spolehlivý a vždy ochotný pomoct. I v roce 2021 pod-
poroval NFPOV a to sníženou sazbou za své služby.

Pavel Langer

Odborník na programování, který NFPOV pomáhá realizovat složitější software, případně
připravuje vše potřebné k tomu, aby data o „vodě“ byla lidem na našem webu přístupná, co
nejvíce a co nejrychleji.

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, práce na 1. dílu publikace Voda je život, konzul-
tace ke grafice. I v roce 2021 podpořit NFPOV prací min. v hodnotě cca 50 000 Kč.
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Výnosy a podpora

Rok 2021 byl čtvrtý rok práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Pokračuje vytrvalá práce lidí z vedení Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a co je důležité
roste pozornost občan k problematice vody a tím se zvyšuje i podpora lidí z komunity
PRAVDA O VODĚ A VODA LIDEM, kteří obranu vody v roce 2021 podpořili přes
www.darujme.cz a přes transparentní účet u ČSOB.

Náklady NFPOV v roce 2021:

1. Hlavní položku nákladů tvořily náklady na osvětu, aktualizaci zveřejněných
dat, rozšíření informací o dění kolem vody a vodáren a šíření petice VODA JE
ŽIVOT a náklady na informování senátorů, poslanců a ministrů.

2. Mzdové náklady. V roce 2021 NFPOV poprvé zaměstnal člověka. Jeho hlavní
náplní práce byla a je pomoc při přípravě a realizaci fundraisingových projektů.
V roce 2021 šlo zejména o projekt - Zmapování pochybného prodeje vodáren
z města do rukou cizinců na severu Moravy, spolufinancovaný i Nadací OSF.

3. Práce členů správní rady pro NFPOV min. v hodnotě 726 300 Kč byla v roce
2021, stejně jako v roce 2020, 2019 a 2018 vykonávaná zdarma. Lidé z NFPOV
se zřekli nároku na odměny.

4. Provozně-režĳní náklady byly nadále minimalizovány, když část nákladů souvi-
sejících s dosažením cílů nadace hradili členové správní rady nebo zakladatelé
NFPOV ze svého – dopravu, poštovné, náklady na schůzky s politiky i materiály
na semináře apod.
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Závěr

Je to boj, ale má smysl ho vybojovat, protože vodu potřebujeme všichni.

Dne 9. 4. 2021

Martina Novotná,
Členka správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Grafická úprava a sazba: Lubomír Odráška

https://dobramodra.cz


