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Hodnocení úspěšnosti 
Kverulant.org od svého založení v roce 2009 do konce roku 2017 věnoval 60 kauzám 
a dokončil jich celkem 38 s průměrnou úspěšností 73 %. Průměrná délka práce na 
dokončení jedné kauzy činila 20 měsíců.  

 

V roce 2017 dokončil Kverulant 5 kauz. U tří kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění 
cílů. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc úspěšní 
nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad.  
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Dokončené kauzy 
JAK KVERULANT POMOHL VYHODIT ODSOUZENÉHO POLITIKA 
BŘEZINU Z MINISTERSTVA 
Pražský zastupitel Karel Březina byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za spáchání 
podvodu v pražském dopravním podniku, kde jako předseda dozorčí rady 
neoprávněně pobíral odměny. Od července 2016 se stal externím poradcem 
ministryně školství Kateřiny Valachové. Kverulant.org proti tomu vytrvale a 
opakovaně protestoval a v květnu 2017 dosáhl Březinova odchodu z ministerstva. 
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JAK KVERULANT POMOHL ZASTAVIT EKOVYDĚRAČE 
V žebříčku Světové banky, který řadí země podle délky stavebního řízení, obsadila 
v roce 2016 Česká republika 130. příčku ze 189 zemí. Umístila se tak na úrovni 
například Papuy-Nové Guiney nebo Portorika. Cílem Kverulanta bylo přimět stát tento 
stav změnit, a to se podařilo. Na konci června 2017 byla přijata novela stavebního 
zákona, která omezuje prostor pro ekovyděrače, ale zároveň zachovává rozumnou 
možnost veřejnosti mluvit do povolování staveb. Environmentalisté napříště nebudou 
moci zdržovat územní a stavební řízení, ale stavební zákon jim zachoval pouze právo 
vyjadřovat k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). ČR má nyní velmi obdobnou 
stavební legislativu jako Německo, Rakousko a Polsko. To je úspěch, ze kterého má 
prospěch česká ekonomika i čeští občané. 
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SMRTELNĚ NEBEZPEČNÉ BILLBOARDY 
Cílem Kverulanta bylo odstranit nejnebezpečnější billboardy ještě před tím, než budou 
v po 1. září 2017 odstraněny ze zákona. Takto se Kverulantovi podařilo dosáhnout 
odstranění šesti nejnebezpečnějších billboardů. A Kverulantův tlak na Ředitelství silnic 
a dálnic vedl k tomu, že do konce třetího čtvrtletí roku 2015 bylo odstraněno celkem 
578 billboardů, z toho 183 v okolí dálnic a 395 podél silnic I. třídy. Tato kauza tak 
byla na podzim roku 2017 uložena do Kverulantova archivu. Kverulantův boj proti 
billboardům tím však neskončil. 
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PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ 
Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux o výstavbě 
250 billboardů. Kverulant od té doby usiloval o zrušení této nemravné smlouvy. Vadilo 
mu kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů. Se svými podáními 
se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl 
účinnosti nový účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní 
odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let. I potom se Kverulant pokoušel 
dosáhnout zrušení této smlouvy s billboardáři. Nakonec však vyčerpal všechny 
rozumné prostředky k dosažení cíle, a tak mu nezbylo než tuto kauzu v dubnu 2017 
uložit do svého archivu. Kverulant sice tuto kauzu prohrál, ale jeho boj proti 
billboardům tím neskončil.  
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PARAZITÉ NA PARKOVIŠTI VYHRAZENÉM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
Cílem Kverulanta bylo potrestání řidičů parazitujících na výhodách tělesně 
postižených. To se podařilo. Již bylo zabaveno více než sto falešných kartiček pro 
tělesně postižené. Postupem času převzal Kverulantův nápad označovat špatně 
parkující auta ošklivou samolepkou specializovaný server, a tak byla kauza v dubnu 
2017 uložena do Kverulantova archivu. 
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Rozpočet 
Organizace v roce 2017 hospodařila s rozpočtem 3 407 473 Kč. Z toho 2 211 138 Kč 
byl účelově vázaný grant Google Ad Grants použitelný pouze na inzerci v rámci služby 
AdWords™. Příjmy z finančních darů činily jeden milion dvě stě tisíc korun. 
Dominujícími dárci i nadále zůstávají zejména střední a malé firmy, jejichž vlastníkům 
vadí hlavně to, že se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Druhou 
a nejpočetnější skupinou dárců byli nespokojení občané.  

 

Skladba příjmů v roce 2017 vypadala takto:  
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Organizace od roku 2010 do roku 2017 vykazuje v zásadě stabilní tok peněžních 
darů:  

 

Kverulant využívá možnost darování prostřednictvím aplikace Darujme.cz. 
Prostřednictvím této aplikace bylo v roce 2017 darováno více než 415 tisíc korun. To 
představuje oproti roku 2016 více než trojnásobný nárůst. Počet dárců se zvýšil z 417 
osob na konci roku 2016 na 658 na konci roku 2017. V roce 2018 bychom chtěli 
objem darů od fyzických osob zdvojnásobit na hodnotu 830 000 Kč. V segmentu 
firemních dárců bychom rádi získali 1,25 milionů korun a od nadací pak 250 000 Kč. 
Celkem na peněžních darech tedy částku 2 380 000 Kč. 
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Náklady na jednu kauzu 
V roce 2017 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 142 tisíc korun. 
Průměrná délka jedné dokončené kauzy činila 20 měsíců. 

 

Komunikace 
Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese 
www.kverulant.org. V roce 2017 byly naše stránky zobrazeny v tři sta padesáti 
tisících případů. To je pokles na polovinu proti roku 2016, kdy byly zobrazeny téměř 
sedm set tisíckrát. Poklesl i počet unikátních návštěvníků, a to z tři sta padesáti tisíců 
na dvě stě čtyřicet jeden tisíc unikátních návštěvníků v roce 2017.  
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Důležitým komunikačním kanálem byly i sociální sítě. Facebookové stránky 
organizace mělo na konci roku 2017 jako oblíbené již 6 321 osob. Na Twitteru měl 
Kverulant 1 220 sledujících a kanál YouTube měl 102 odběratelů. Celkem tak na 
sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 8 000 uživatelů. 

 

Většina Kverulantových tiskových zpráv nachází odezvu v médiích. Kverulant v roce 
2017 vydal 28 tiskových zpráv a ty měly 133 relevantních mediálních výstupů. 
Nejvíce mediálních výstupů (92) se objevilo v online médiích.  

 


