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Hodnocení úspěšnosti 

Kverulant.org se od svého založení v roce 2009 do konce roku 2018 věnoval 66 kauzám a dokončil jich 

celkem 43 s průměrnou úspěšností 78 %. Průměrná délka práce na dokončení jedné kauzy byla 22 měsíců.  

 

 

 

http://www.kverulant.org/
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Dokončené kauzy 

V roce 2018 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. Průměrná úspěšnost byla 78 %. 

 

Nyní k jednotlivým kauzám podrobněji: 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ 

Z odhadovaných tří tisíců billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy jich už většina zmizela. Začátkem 

prosince 2018 bylo odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 u dálnic. Odstranění billboardů 

z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž 

přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org. 

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/kauza/konec-dalnicnich-billboardu
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JAK EKOSPOL ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ 

Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel 

s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební 

povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že 

o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za 

„šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. 

Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její 

uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 vrchní soud 

jeho žalobu definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i 

veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. 

  

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/kauza/jak-ekospol-zaloval-kverulanta-o-10-milionu


 

strana 6                www.kverulant.org      IČ 28925165  založeno 23. 7. 2009 

                 

 ÚKLID VE STÁTNÍ SPRÁVĚ III 

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy 

zopakoval. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 

2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. 

To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je 

hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. 

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/kauza/uklid-ve-statni-sprave-iii
https://www.kverulant.org/kauza/uklid-ve-statni-sprave-iii
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DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD 

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol 

vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak 

přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. 

Pokud nebude řidič schopen zařídit si odtah sám, jeho auto odtáhne smluvní partner jeho pojišťovny. 

Náklady budou zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit 

náklady na předražený odtah.  

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/kauza/dalnicni-lovci-nehod
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DALŠÍ TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU 

Kverulantovi se již podařilo odhalit a nakonec i zastavit stomilionový tunel v pražském dopravním podniku 

(DPP). V srpnu 2016 odhalil další. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 

50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je 

potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení. Po více než roce vyšetřování došla 

policie k závěru, že k žádnému předražení zakázky nedošlo, a lednu 2018 věc odložila. Kverulantovi tak 

nezbylo než celou kauzu uložit do svého archivu. 

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/kauza/dalsi-tunel-v-dopravnim-podniku#wrapper
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Rozpočet 

Organizace v roce 2018 hospodařila s dary v celkové výši 1 968 663 Kč. Z toho 1 497 543 Kč byly dary 

peněžní a 471 120 Kč představovaly dary nepeněžní. Největším nepeněžním darem byl účelově vázaný 

grant Google Ad Grants ve výši 280 120 Kč použitelný pouze na inzerci v rámci služby AdWords™. Zde došlo 

k zásadnímu poklesu hodnoty grantu, a to proto, že společnost Google razantně zpřísnila pravidla pro jeho 

čerpání. 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 2018 vypadala takto:  

 

http://www.kverulant.org/
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Organizace od roku 2010 do roku 2018 vykazuje v zásadě stabilní a narůstající tok peněžních darů:  

 

Náklady na jednu kauzu 

V roce 2018 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 155 tisíc korun. Průměrná délka jedné 

dokončené kauzy byla 22 měsíců. 

 

Komunikace 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.kverulant.org. V roce 2018 byly 

naše stránky navštíveny 69 000 návštěvníky v 86 000 případech. Míra okamžitého opuštění byla 73,87 % a 

doba trvání relace činila 1 min 5 s. 

http://www.kverulant.org/
http://www.kverulant.org/
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Důležitým komunikačním kanálem byly i sociální sítě. Facebookové stránky organizace mělo na konci roku 

2018 jako oblíbené již 7 582 osob. Na Twitteru měl Kverulant 1 877 sledujících a kanál YouTube měl 173 

odběratelů. Celkem tak na sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 10 000 uživatelů. 

 

Většina Kverulantových tiskových zpráv nachází odezvu v médiích. Kverulant v roce 2018 vydal 25 tiskových 

zpráv a ty měly 281 relevantních mediálních výstupů. Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v online 

médiích. To je zatím největší roční mediální ohlas. 

 

http://www.kverulant.org/

