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Rozpočet: 
Organizace v roce 2016 hospodařila s rozpočtem 3 838 000 Kč. Z toho 2 881 500 Kč 
byl účelově vázaný grant Google Ad Grants použitelný pouze na inzerci v rámci služby 
AdWords™. Příjmy finančních darů činily necelý jeden milion korun. Dominujícími 
dárci i nadále zůstávají zejména střední a malé firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně 
to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Druhou a 
nejpočetnější skupinou dárců jsou nespokojení občané.  

 

Organizace od roku 2010 do roku 2016 vykazuje v zásadě stabilní tok peněžních 
darů:  
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Kverulant také využívá možnost darování prostřednictvím aplikace Darujme.cz.  
Prostřednictvím této aplikace bylo v roce 2016 darováno více než 131 tisíc korun. To 
představuje oproti roku 2015 téměř dvojnásobný nárůst. Průměrná hodnota daru se 
mírně zvýšila z částky 144 Kč na částku 169 Kč. Počet darů se zvýšil ze 475 na 778. 
To potvrzuje pozitivní trend, který již bylo možné pozorovat od roku 2014, kdy počet 
darů vzrostl meziročně z 58 na 122. V roce 2017 bychom chtěli objem darů od 
fyzických téměř zdvojnásobit na hodnotu 250 000 Kč. 

 

 

Náklady na jednu kauzu 
V roce 2016 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu necelých 122 tisíc 
korun. V roce 2015 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu přibližně 
117 400 Kč. V roce 2014 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 
přibližně 88 200 Kč. V roce 2013 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 
přibližně 100 500 Kč. V roce 2012 to bylo 92 tisíc korun. Průměrné náklady na jednu 
kauzu za posledních pět let jsou tedy 102 772 Kč. Kverulant.org od svého založení 
v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 37 kauz. V roce 2016 dokončil 
4 kauzy. 24 kauz bude pokračovat v dalších obdobích. Rozpracovanost těchto kauz je 
v průměru 73 %. 
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Komunikace 
Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese 
www.kverulant.org. V roce 2016 byly naše stránky zobrazeny téměř sedm set 
tisíckrát. To je téměř stejná hodnota jako v roce 2015. Podobné je to i s počtem 
unikátních návštěvníků. V roce 2015 jich bylo téměř třiapadesát tisíc, v roce 2016 jen 
o něco více.  Zásadním faktorem tohoto úspěchu je získání podpory Google Ad 
Grants. Jedná se o verzi programu AdWords, nástroje pro internetovou inzerci, 
určenou pro neziskové organizace. Reklamní program Google Ad Grants podporuje 
vybrané neziskové organizace bezplatnými reklamami v rámci služby AdWords™ 
v hodnotě 10 000 $ měsíčně, kterými mohou na stránkách s výsledky vyhledávání 
Google prezentovat své poslání a činnost. Kverulant.org získal v roce 2016 díky 
podpoře Google Ad Grants plnění ve výši téměř 113 tisíc dolarů, což jsou téměř tři 
miliony korun, přesně 2 881 500 Kč. Program AdWords zobrazil za tuto částku 
Kverulantovy stránky ve vyhledávání téměř sedmnácti milionech případů a ke kliknutí 
na Kverulantovy stránky došlo v devětačtyřiceti případech. Podobných výsledků 
dosáhl Kverulant.org i v roce 2015. 

Již v roce 2011 byly spuštěny facebookové stránky organizace a i v roce 2016 
Facebook zůstal důležitým komunikačním kanálem. V roce 2012 si stránky organizace 
oblíbilo 452 osob a v roce 2013 přibylo dalších 912 fanoušků. Celkem tak měly 
stránky na konci roku 2013 1 524 fanoušků, na konci roku 2014 již více než 2 500 
fanoušků. S koncem roku 2015 atakovaly Kverulantovy facebookové stránky počet 
4 000 fanoušků a na počátku roku 2017 už to bylo 5 144 fanoušků. V roce 2016 
Kverulant překonal v počtu FB fanoušků organizaci Transparency International ČR. 
Jejich stránky si na konci roku oblíbilo 4 752 uživatelů FB. Kverulant.org si 
v porovnání s podobnými organizacemi vede docela dobře. Zvláště když uvážíme, že 
na svém profilu na rozdíl od ostatních neuvádí příspěvky, které se netýkají jeho kauz.  

V roce 2016 byla také věnována větší pozornost Kverulantovu twitterovému profilu. 
V tomto stoupl počet sledujících dvou set osob na 727 osob. 

V roce 2012 bylo zprovozněno rozesílání informačních e-mailů pomocí e-mailového 
robota MailChimp. Na konci roku 2016 systém disponoval téměř 40 tisíci e-mailových 
adres. Na konci roku 2015 to bylo více než 18 tisíc e-mailových adres, v roce 2014 to 
bylo 13 tisíc. Čtenost zpráv meziročně vzrostla z 16,7 % na 18,4 %  a míra prokliku z 
2,2 % na 2,4 %. To odpovídá průměrným hodnotám platným pro neziskové 
organizace. Průměrná čtenost zpráv neziskových společností je 20,9 % a míra 
prokliku 2,4 %.  

Pro organizaci pracuje zdarma profesionální mediální agentura Stance 
Communications. I díky tomu většina našich tiskových zpráv nachází odezvu 
v médiích. Za období od 20. ledna 2016 do 31. prosince 2016 Anopress.cz vyhledal 
58 relevantních mediálních výstupů souvisejících s obecně prospěšnou společností 
Kverulant.org.  
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Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v online médiích (31), například na serverech 
iHned.cz, parlamentnilisty.cz, denik.cz, novinky.cz, zpravy.rozhlas.cz nebo idnes.cz. O 
něco méně článků (25) přinesla tištěná média, kde se příspěvky objevovaly zejména 
v denících Deník, Mf DNES, Právo, dále také v týdeníku Svět motorů v souvislosti s 
billboardovou kauzou. Kverulant se také v průběhu roku objevil na obrazovce ČT 1 a 
TV Nova (2). Počet mediálních ohlasů by v roce 2015 91  v roce 2014 77 v roce 2013 
206 a v roce 2012 254. Pokles mediálního zájmu o Kverulantovy kauzy je patrně dán 
celkovým poklesem zájmu novinářů o složitější tématiku. Podobný trend zaznamenaly 
i ostatní neziskové organizace s obdobným profilem. Tento trend je patrně dán 
poklesem zájmu veřejnosti o klasická média, to vyvolává tlak na náklady a redakce 
pak nemají dostatečnou kapacitu věnovat se složitější problematice. 

 

Dokončené kauzy 
ŠPINAVÉ PRÁDLO MINISTRA NĚMEČKA 
Kverulant.org v roce 2016 zmapoval ceny praní prádla ve více než čtyřiceti 
nemocnicích za poslední čtyři roky. Odhalil, že nejdráže pere a kupuje prádlo Fakultní 
nemocnice Ostrava. Za sledované období zaplatila FNO přes 120 milionů korun, a 
pokud by za tyto služby platila cenu průměrnou, zaplatila by o 55 milionů korun 
méně. A za tento předražený nákup byl odpovědný její bývalý ředitel Svatopluk 
Němeček. I toto Kverulantovo odhalení přispělo k tomu, že ministr Němeček byl 
listopadu 2016 ze své funkce odvolán.   
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KOMPLOTY S KOMPY II 
Kverulant v roce 2013 zmapoval ceny nákupu počítačů a jejich programů ve státní 
správě, odhalil rekordní plýtvání a podal trestní oznámení. V roce 2016 tuto kauzu 
zopakoval a zjistil, že i díky jeho kontrole začaly úřady konečně šetřit. Průměrný roční 
náklad na jednoho uživatele ve státní správě klesl ze 76 tisíc korun na 23 tisíc. 
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 PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY 
Cílem této kauzy bylo prosadit takové Pražské stavební předpisy, které by zásadně 
omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi přes veškerou snahu zcela nepodařilo a 
nakonec byly schváleny stavební předpisy, které pouze zajistí, že se pražská 
billboardová džungle nebude rozšiřovat. I to však lze vzhledem k vlivné billboardové 
lobby označit za úspěch. Významným pokrokem je možnost zcela zakázat reklamu 
prostřednictvím územních a regulačních plánů jednotlivých městských částí. 
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RADNÍ ČTÚ V KONFLIKTU ZÁJMŮ 
Jiří Peterka se stal 8. června 2015 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale 
nejméně do 8. srpna 2015 nepřestal být členem dozorčí rady konsorcia soukromých 
firem. Pravděpodobnější ovšem je, že pan Peterka nesplňoval zákonnou podmínku 
výkonu své veřejné funkce až do prosince 2015. Tedy do doby, kdy Kverulant.org 
upozornil na učebnicový konflikt zájmů pana Peterky. Cílem Kverulanta byl jeho 
odchod z rady ČTÚ. Tohoto cíle se mu však přes veškeré úsilí nepodařilo dosáhnout.  
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Hodnocení úspěšnosti 
Kverulant.org od svého založení v roce 2009 do konce roku 2016 dokončil celkem 
37 kauz. V roce 2016 dokončil 4 kauzy. U jedné kauzy se podařilo zcela dosáhnout 
splnění cíle. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc 
úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. V roce 2016 činila 
průměrná úspěšnost 80 %. To je prakticky stejná hodnota jako v  roce 2015, kdy 
činila průměrná úspěšnost 76 %.  

 

Průměrné úspěšnost dosáhla za poslední sedm let hodnoty 71 %.  

 

 

 


