
 

strana 1                www.kverulant.org      IČ 28925165  založeno 23. 7. 2009 

                 

 
 

 

Kverulant.org 
 Výroční zpráva za rok 2019  

 

 

 

KDYŽ MOCNÍ NEHRAJÍ 

S VEŘEJNOSTÍ FÉR, BRÁNÍME JI 

 

 

  

http://www.kverulant.org/


 

strana 2                www.kverulant.org      IČ 28925165  založeno 23. 7. 2009 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 

 

Hodnocení úspěšnosti ......................................................................................................................... 3 

Dokončené kauzy ............................................................................................................................... 4 

TUNEL NA PRAZE 15 ........................................................................................................ 4 

SMRTELNÁ ALTERNATIVNÍ LÉČBA ......................................................................................... 4 

PŘEDRAŽENÉ VYSÍLAČKY PRO CELNÍKY .................................................................................... 5 

JAK ZEMANŮV KAMARÁD KOUDELKA NAKONEC OSTROUHAL .......................................................... 5 

POSLANCI NA VÝLETĚ V PERU ZA NAŠE PENÍZE ........................................................................... 5 

Rozpočet ........................................................................................................................................... 6 

Náklady na jednu kauzu ...................................................................................................................... 7 

Komunikace ....................................................................................................................................... 8 

http://www.kverulant.org/


 

strana 3                www.kverulant.org      IČ 28925165  založeno 23. 7. 2009 

                 

 

 

 

Hodnocení úspěšnosti 

Kverulant.org se od svého založení v roce 2009 do konce roku 2019 věnoval 67 kauzám a dokončil jich 

celkem 48 s průměrnou úspěšností 78 %. Průměrná délka práce na dokončení jedné kauzy byla 25 měsíců.  

 

 

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

V roce 2019 dokončil Kverulant 5 kauz. U dvou 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: 

TUNEL NA PRAZE 15 

Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál 

bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů 

napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši 

Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo zabránit 

přímému prodeji a donutit radnici prodat areál 

nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení, ale vítězem 

výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše 

Petříše. 

 

 

SMRTELNÁ ALTERNATIVNÍ LÉČBA 

Dokument Obchod se zdravím popsal praxi  centra 

AKTIP, které za peníze radilo pacientům léčit 

rakovinu milencem. Proto Kverulant.org podal v 

červnu 2018 na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení, 

na jehož základě již policie začala případ vyšetřovat. 

Policie sice koncem  srpna 2019 případ odložila, ale 

dozorující státní zástupce slíbil policejní usnesení 

přezkoumat. Navíc počátkem dubna 2019 ukončil  

AKTIP svoji činnost a v říjnu téhož roku vystoupila 

pod tlakem kárného řízení zakladatelka AKTIPu z 

Lékařské komory a tím ztratila možnost vykonávat profesi lékařky. Kverulant to považuje za svůj velký 

úspěch.  

http://www.kverulant.org/
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PŘEDRAŽENÉ VYSÍLAČKY PRO CELNÍKY 

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel  soutěž na 

nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou 

soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na 

míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cena 

chystaného obchodu byla nejméně trojnásobně 

předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované 

soutěže a to se mu podařilo, když Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 

soutěž zrušil. Následně celníci vypsali novou, skutečně 

férovou soutěž a tu vyhrála firma GES-ELECTRONICS s cenou 15 milionů korun. 

 

JAK ZEMANŮV KAMARÁD KOUDELKA NAKONEC OSTROUHAL 

Cílem Kverulanta bylo v roce 2012 osvětlit nepřijatelnost 

tehdy připravovaného jmenování Zdeňka Koudelky 

ústavním soudcem, protože se značně kompromitoval v 

kauze Diag Human. To se povedlo a Koudelka se ústavním 

soudcem nestal. Na počátku roku 2019 navrhl prezident 

Miloš Zeman, aby se jeho přítel a poradce Koudelka stal 

alespoň zástupcem ombudsmanky. Kverulant znovu 

úspěšně protestoval. 

 

 

POSLANCI NA VÝLETĚ V PERU ZA NAŠE PENÍZE 

Již jednou bylo cílem Kverulanta donutit výletníky 

vlastnoručně desetkrát opsat větu „Nemám jezdit na 

drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ a také 

vrátit peníze, když se v roce 2010 vydali za naše peníze 

na Machu Picchu. Tohoto cíle se Kverulantovi i přes slib, 

že už se podobné chování nebude opakovat, nepodařilo 

dosáhnout. I proto se výlet na Machu Picchu za peníze 

daňových poplatníků v roce 2019 opakoval. Delegaci 

poslanců kontrolního výboru tentokrát vedl dokonce 

prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. I jej Kverulant vyzval, aby vrátil peníze za tento výlet 

a desetkrát opsal větu „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ Prezident NKÚ sice 

požadovanou větu neopsal, ale Kverulant věří, že i jeho výzva přispěla k tomu, aby papaláši jezdili na výlety 

za peníze daňových poplatníků o trochu méně. 

http://www.kverulant.org/
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Rozpočet 

Organizace v roce 2019 hospodařila s dary v celkové výši 1 599 358 Kč. Z toho 1 369 186 Kč byly dary 

peněžní a 230 173 Kč představovaly dary nepeněžní. Šlo zejména o nejrůznější slevy poskytované 

dodavateli s ohledem na obecně prospěšný charakter odběratele.  

 

Skladba příjmů v roce 2019 

  

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. Třetí významnou skupinou jsou peníze od nadací.  

http://www.kverulant.org/
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Organizace od roku 2010 do roku 2019 vykazuje v zásadě stabilní a narůstající tok peněžních darů:  

 

Náklady na jednu kauzu 

V roce 2019 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 164 tisíc korun. Průměrná délka jedné 

dokončené kauzy byla 22 měsíců. 

 

http://www.kverulant.org/
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Komunikace 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.kverulant.org. V roce 2019 byly 

naše stránky navštíveny 67 500 návštěvníky v 82 000 případech. Jeden návštěvník navštívil v průměru 1,74 

stránky. Míra okamžitého opuštění byla 69 % a doba trvání relace činila 1 min 10 s. 

Důležitým komunikačním kanálem byly i sociální sítě. Facebookové stránky organizace sledovalo na konci 

roku 2019 9 215 osob. Na Twitteru měl Kverulant 2368 sledujících a kanál YouTube měl 213 odběratelů. 

V druhé polovině roku 2019 byl spuštěn i Instagramový účet a ten si získal 110 sledujících. Celkem tak na 

sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 12 000 uživatelů. 

 

Většina Kverulantových tiskových zpráv nachází odezvu v médiích. Kverulant v roce 2019 vydal 33 tiskových 

zpráv a ty měly 199 relevantních mediálních výstupů. Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v online 

médiích a to 158. To je uspokojivý  mediální ohlas. 

 

http://www.kverulant.org/
http://www.kverulant.org/

