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1. A zase ty billboardy 

Televize ● Zprávy FTV Prima (Prima televize) ● 7. 1. 2019, 18:55 

Vydavatel: FTV Prima, s.r.o. 

GRP: 4.25 ● OTS: 0.04 ● AVE: 430295.98 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/07012019 

Gabriela Lašková, moderátorka: A zase ty billboardy. Další, kdo s nimi chce bojovat, je hl. m. Praha. A plán je 

následující: Zbavit se do tří let až několika stovek poutačů. Z jakých důvodů a co na plány města říkají 

provozovatelé reklamních ploch, to zjišťovala Nela Friebová, reportérka. 

Nela Friebová, reportér: Tzv. reklamní smog by měl podle vedení Prahy zmizet z těch nejfrekventovanějších 

silnic. Důvodem je především bezpečnost řidičů. 

Jan Chabr, pražský radní pro správu majetku, TOP 09: Budeme zřizovat komisi, která by se měla zabývat i 

aspekty tzv. vizuálního smogu a říci, jaká reklama už je nadmíru obtěžující občany a která je ještě přípustná. 

Nela Friebová, reportér: Omezení by se mělo týkat hlavně reklam na mostních konstrukcích, a to hlavně kvůli 

nevýhodným smlouvám pro město. Jen v tomto případě jde zhruba o dvě stovky reklamních ploch. 

Pavlína Stránská, mluvčí provozovatele reklamy: Jsme připraveni s vedením hlavního města Praha konstruktivně 

jednat a dodáváme, že platíme pravděpodobně nejvyšší cenu za každý metr čtvereční pronajatého pozemku. 

Nela Friebová, reportér: Ale za úplně nejnebezpečnější považují město i odborníci billboardy digitální. 

Vojtěch Razima, dopravní inženýr, spolek Kverulant: Je přirozeností člověka, že sleduje, co se kolem něj děje. A 

jestliže se něco prudce pohne, tak to signalizuje nebezpečí. A to samozřejmě velmi, velmi odvádí pozornost. 

Nela Friebová, reportér: Například tento poutač u Nuselského mostu poutá pozornost řidičů den, co den. Stojí 

tu ovšem nelegálně, a to už od začátku 90. let. Nebezpečných digitálních billboardů je ale v ČR mnohem víc. 

Často jsme na ně upozorňovali i v našich zprávách. A dát věci do pohybu se nám podařilo např. v Brně. 

Michal Janotka, reportér: Velká reklamní obrazovka, která na rušné Vídeňské ulici mohla ohrožovat řidiče a 

která byla na této budově, je už pryč. Podle našich informací o jejím odstranění rozhodl až soud. 

Kateřina Dobešová, mluvčí radnice Brno-střed: Jednalo se o stavbu dočasnou, které vypršela platnost. Proto 

stavební úřad vyzval stavebníka k odstranění stavby. 

Nela Friebová, reportér: Praha by si tak mohla vzít příklad. Dalším důvodem, který nahrává omezení poutačů v 

metropoli, je i fakt, že podle odborníků ničí veřejný prostor a omezují zeleň. Jestli to za tři roky bude naopak a 

stromy převáží nad billboardy, se teprve uvidí. 

  

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/07012019


2. Nedej se (Nedej se plus) Temné světlo reklamy 

Televize ● Nedej se (ČT2) ● 1. 12. 2019, 12:15 

Vydavatel: Česká televize 

GRP: 0.57 ● OTS: 0.01 ● AVE: 1080335.88 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410032-temne-svetlo-

reklamy 

Reklamní nosiče ve veřejném prostoru jsou mnohdy neopodstatněnou a svévolnou privatizaci veřejného 

prostoru. 

Blok občanské a ekologické publicistiky 

Nedej se plus Kontroverzní výstavba 

Reklamní nosiče umístěné ve veřejném prostoru, většinou v prostředí pozemních komunikací představují 

výrazně problematický prvek, ať už z hlediska bezpečnostního jakožto nebezpečný podnět rozptylující 

účastníky dopravního provozu, urbanicko-estetického z hlediska odborně nekonzultované a předpisy ignorující 

působnosti ve veřejném prostoru, až po hledisko politicko-společenské dané faktem, že se jedná mnohdy 

o neopodstatněnou a svévolnou privatizaci veřejného prostoru a zdroj netransparentních a účelových dohod 

mezi soukromými společnostmi a místní samosprávou. 

Stalo se už samozřejmostí, že dopravní komunikace českých měst jsou posety různorodými instalacemi 

reklamních poutačů, z nichž mnohé nemají ani platné povolení a vznikly načerno. 

Přitom představují výrazné riziko z hlediska bezpečnosti provozu. 

Na tuto situaci nedokázala netečně přihlížet obecně prospěšná společnost Kverulant.cz., která přes 10 let 

usiluje o nápravu a jejich regulaci. 

Existence tohoto LED billboardu stála u založení Kverulanta. 

Jeden z těch základních cílů, které jsme si vytýčili, je odstranit právě tento billboard, protože tento billboard je 

na tomto místě od půlky 90.let a nikdy nebyl legální. 

My se celých těch 10 let snažíme přesvědčit Městskou část Praha 2, aby ho odstranila. 

A ona se neustále vymlouvá a říká, že neví, komu to patří, že neví, jakým způsobem mají doručit. 

Mně to přijde naprosto absurdní. 

Někdo za to kolektuje ty peníze. 

Ten někdo je k nalezení na adrese LED Nuselskymost.cz. 

A dohledat ho, to přece proboha za tu dobu od 90.let není těžké. 

A ne dosti na tom. Tady se děla spousta dalších věcí, ke kterým ty autority, které to mají na starosti, přihlížejí 

mlčky. 

Tak za prvé: Když se podíváme tady, tak tady je pás stromů. 

Tady ten pás stromů není. Támhle jsou dokonce nějaké vykácené Proč to tak je? Je to tak s největší 

pravděpodobností proto, že billboardáři nechali tady tu zeleň vykácet v souvislosti s tím, že když tady ráno 

stojí auta, je tady zácpa, tak aby řidiči dobře viděli na to, co se tady děje. Aby prodávali to reklamní sdělení. 

Samozřejmě nejde jen o ty billboardy nahoře. 

Jde i o tu plachtu, která je níž, kde ty stromy stínily ještě víc. Tak proto musely zmizet. 

Kdo je odstranil, my to nevíme. 

Městská část to samozřejmě taky neví. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410032-temne-svetlo-reklamy
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/219562248410032-temne-svetlo-reklamy


Ono vůbec to je častý jev. Speciálně na jaře. 

Billboardáři nechají prostříhat tu městskou zeleň, aby bylo vidět na billboardy. 

My jsme jeden takový případ zadokumentovali loni. 

Tam došlo k poměrně velké devastaci zeleně. 

A bylo to provedeno značně neodborně, takže ty stromy s největší pravděpodobností do 2 let uschnou. 

A to je ale přesně cíl, že jo? 

Uschnou, bude vidět na billboardy, už se nebudou muset prořezávat. 

Zeptali jsme se na Městské části Praha 2, proč doposud neodstranila nelegální světlené reklamní zařízení. 

Bohužel v tuto chvíli nemáme jinou možnost než postupovat podle stavebního zákona a vést ono řízení o 

odstranění stavby s konkrétním vlastníkem. 

Reklama se nachází na domu, který má svého vlastníka, ale tento vlastník není odpovědný za umístění té 

reklamy. 

Mohla byste tedy alespoň říct, proč nemůžete toto zařízení odstranit? 

Jak již bylo řečeno, podle stavebního zákona můžeme vést řízení o odstranění stavby s konkrétním vlastníkem, 

který momentálně není znám. Toto řízení o odstranění stavby pro reklamu v tuto chvíli stále běží, nicméně je 

komplikováno zejména skutečností, že není stavebnímu úřadu znám konkrétní vlastník. 

To znamená vlastník jak této stavby, tak potažmo i konkrétního reklamního zařízení. 

Stavební úřad tudíž činí v tuto chvíli veškeré možné kroky, který má ze zákona, aby stanovil tohoto vlastníka. 

Ke změně vlastníka došlo vlastně zpětně v mezidobí, kdy muselo dojít k přerušení tohoto řízení z důvodu toho, 

že tehdejší vlastník prostřednictvím společnosti v České republice, která ho zastupovala, podal žádost o 

dodatečné stavební povolení. To bylo v tom roce 2016. A o tom vlastně rozhodl stavební úřad tím 

rozhodnutím, že jej zamítl, kdy vlastník právě prostřednictvím toho zástupce využil zákonnou lhůtu pro 

námitku pro odvolání a o tom odvolání potom rozhodoval odvolací orgán Magistrát hlavního města Prahy, 

který rozhodl na jaře roku 2018. Oslovili jsme Magistrát hlavního města Prahy, aby nám sdělil, jak v daném 

případě rozhodl. 

K nám se pouze dostalo až další stupeň řízení, kdy jsme to dodatečné povolení odmítli. 

Právě v tom mezidobí s největší pravděpodobností došlo ke změně vlastníka, tudíž momentálně neexistuje 

společnost v České republice, která by vlastníka zastupovala. 

A sám vlastník, který byl tehdy v zahraničí, tvrdí, že již vlastníkem není. 

Můžeme se zeptat na konkrétnější postup, jaký bude probíhat ke zjištění toho nového vlastníka? 

Samozřejmě z taktických důvodů nebudeme určitě teď prozrazovat, které kroky to budou, Ale využijeme všech 

zákonných prostředků, abychom toho vlastníka zjistili. 

Správní řád umožňuje zahájit řízení, vést řízení a dokonce i vydat rozhodnutí ve věci s neznámou osobou, v 

našem případě tedy s neznámým vlastníkem toho billboardu. 

A umožňuje to v paragrafu 46 odstavec 1 zahájit řízení s neznámou osobou. 

A jenom přikazuje v těchto případech doručovat jí veřejnou vyhláškou a ustanovit jí opatrovníka. 

Opatrovník by zvážil, jestli se proti tomu odvolá. 

Pokud by se nedovolal, rozhodnutí by nabylo právní moci. 

A poté by na jeho základě bylo možné provést správní exekuci. 

Jak je možné, že oni nejsou schopni ustanovit toho majitele v okamžiku, kdy tady visí reklama na majitele 

billboardů LED Nuselský most.cz? 

Zajímalo nás, kdo dané světelné zařízení provozuje a zda je možné si přes inzerované stránky objednat vlastní 

reklamní obsah. 

-Já jsem se vás chtěla zeptat... -Oddělení Big Media. 



-Jak? Ještě jednou. -Big Media. -Pardon. Omlouvám se. 

-Nevadí.-Prosím vás, já jsem tady na stránkách LEDnuselskymost.cz a naše agentura bude připravovat PR pro 

jeden vznikající projekt muzikálový a já se chci zeptat, jaké by byl podmínky na pronájem té LED obrazovky 

tam nad tím domem. 

-To je podle mě ulice Boženy Němcové. -Přesně tak. 

Zajímá vás jenom tahle LEDka nebo by vás zajímaly i jiné LEDky? 

Zatím asi jenom tahle LEDka. 

Dobře. A na jaký termín by to mělo být? 

Jak je možné, že je znám provozovatel reklamního zařízení, který ho oficiálně užívá, a stavebnímu úřadu se 

nedaří zjistit jeho vlastníka? 

Ten stavební úřad, jak jsem řekl, má k tomu nástroje, čili má 2 klíčové pravomoci. Pravomoc vyzvat nějakou 

osobu, aby se dostavila a vypovídala jako svědek. 

Má pravomoc ji předvolat, pokud... Promiňte. 

Má pravomoc ji předvolat a poté předvést, pokud se na předvolání nedostaví. 

Je to absurdní záležitost. Jako víte co? 

V některých případech dokáže být stát na podnikatele až velmi tvrdý až na hranu zákona, až za ní. Viz třeba 

zajišťovací příkazy ministerstva financí. A v některých případech je benevolentní, že to opravdu dává důvodné 

podezření, že tam není něco v pořádku, že se tam jedná o korupci. 

Současná koalice se zabývá i možným vznikem jednotného stavebního úřadu. 

Je to pravděpodobně i jedna z možností, která by této situaci mohla ulehčit. 

My totiž vnímáme tu problematiku v tom, že těch institucí, které se na řešení problému podílejí, je celá řada. A 

k tomu nepřispívá ani ta složitá legislativa. 

Existuje zákon o pozemních komunikacích. 

Ten stanovuje ochrannou zónu podél komunikací. 

My nové billboardy už několik let nepovolujeme. 

A díky tomuto zákonu zasíláme výzvy, zakrýváme billboardy a naštěstí dochází k jejich postupnému 

odstraňování. 

U pozemních komunikací to je pouze několik desítek a v řadě případů skutečně ten proces už je tak rozběhlý, 

že ty billboardy jsou buď zakryté, nebo dochází k jejich odstranění. 

Stačilo nám pouze projet 2 křižovatky, abychom napočítali desítky billboardů. 

Žádný z nich nebyl zakrytý. 

Proč vlastně bojujeme proti LED billboardům? 

Těch důvodů je celá řada. 

To, co vás napadne na prvním místě, je samozřejmě nebezpečnost. 

Když se řidič dívá na LED billboard nebo na jiný billboard, tak se nedívá na vozovku. A speciální problém v 

umístění tohohle billboardu spočívá v tom, že je poměrně vysoko. 

A vy v okamžiku, kdy přenesete tu pozornost do výšky, tak už v periferním vidění nevidíte vůbec nic. 

Když je ten billboard u silnice, tak v periferii ještě něco vidíte, ale tady prostě vůbec nic. 

Zajímal nás názor představitele dopravní policie na rizika reklamních instalací. 

V okamžiku, kdy se řidič nevěnuje řízení a sleduje reklamní poutač, tak to může mít vliv na to jeho 

rozhodování, to znamená, chce odbočovat, nebo před ním se vytvoří kolona, podívá se na ten reklamní poutač 

a už je tam riziko dopravní nehody. Je potřeba si uvědomit, že v obci máme rychlost 50 kilometrů v hodině. 

Při rychlosti 50 kilometrů v hodině za 1 vteřinu ujede 15 metrů, což plus minus jsou 3 parkující vozidla. 



Jestliže se podívá na nějaký reklamní poutač, ať už zde nebo někde jinde, mohlo by dojít ke střetu. 

A ta střetová rychlost v tomto případě by byla plná. 

Bylo by to těch 50 kilometrů v hodině. 

Podezření na porušování zákonů existuje i u jiných světelných reklam. Například v Radlické ulici. 

Tenhle billboard je tady touhle dobou už přes 10 let. 

A nedávno, na konci roku 2018 byl znovu povolen. 

Naprosto v rozporu se zákonem. To nejdůležitější, co mělo být dodrženo, a co dodrženo nebylo, bylo 

ustanovení platných pražských stavebních předpisů, že nelze povolit billboard ve vzdálenosti kratší než 100 

metrů od billboardů stávajících. 

A tam vzadu máme hned 2 billboardy, které jsou rozhodně blíž. 

A támhle máme billboard další, který je blíž než 100 metrů. 

Vůbec to místo, kde je umístěn ten billboard, je strašně nebezpečná věc. Shodou okolností to, jak je Radlická 

nebezpečná, ilustruje přechod pro chodce, kterej je odsud vzdálen, co já vím, 200 metrů, kde v roce 2018 došlo 

ke smrtelné nehodě nějakého školáka, který tam přecházel. 

navíc když se podíváme sem, tak tady máme 2 velké základní školy. 

Tam dál máme základní školu waldorfskou. 

Co tady stojíme, tak přes ten přechod prošlo už několik žáků. Teď tam jdou další. 

To je důvod, proč tady billboard v žádném případě nemá být, natož pak ledkový. 

Lidská mysl samozřejmě reaguje na nebezpečí, pozoruje nebezpečí, takže když dojde k nějaké změně obrazu, 

něčeho, co se náhle pohne, tak je to nebezpečí. 

A vy, pokud nejste blázen, tak se tam prostě podívát musíte. 

A ta vteřina někdy rozhoduje. 

Zákon říká, že reklamní poutač nesmí oslňovat řidiče. 

To je přímo uvedeno v zákoně. 

Problém je ten, že my vydáváme ve věci buď zvláštní užívání nebo ochranného pásma. Máte obec, kde umístí 

nějakým způsobem reklamní poutač, ten poutač bude mimo ochranné pásmo, nebude se ho týkat ochranné 

pásmo, nebude podléhat zvláštnímu užívání pozemní komunikace, což jestli ho mám někde mimo komunikaci 

v náspu, kde se nejedná o zvláštní užívání, pak samozřejmě my už v tomhle nejsme dotčení a my do toho 

nemůžeme zasahovat jako dotčený orgán. 

My jsme v té věci dokonce podali trestní oznámení. 

A zdá se, že dokonce se s tím bude něco dělat. 

Já už jsem byl na podání vysvětlení u místně příslušné policie. 

Jak se k problému staví Městský úřad Praha 5, pod který instalace tohoto poutače spadá? 

Po nástupu do funkce radního jsme se o to začali zajímat, jelikož toto zařízení bylo trnem v oku už bývalé 

radnice a bývalého vedení. 

A následně jsem se domluvil s provozovatelem tohoto billboardu na zrušení LED světel, LED obrazovky 

výměnou za papírový motiv s tím, že se ještě sníží osvětlení. Toto všechno jsem uskutečnil v součinnosti s 

waldorfskou školou a se školou Tyršovou. 

To znamená, že to je k veškeré spokojenosti v současné chvíli. 

Pak bych chtěl ještě dodat, že tohle všechno je vlastně v kompetenci státní správy. 

Vy jste mi teď říkal, že jste se domlouval s tou společností. 

To znamená, ve chvíli, kdy vy máte nějakou výkonnou moc se rozhodnout a udělat dohodu, tak asi se to 

netýká státní správy. 



Asi vy máte nějaký vliv na to, jestli tam to zařízení bude, nebo nebude. -Je to doporučení. 

Je to doporučení, aby se zamezilo zdlouhavým procesům. 

Abychom zamezili tomu, aby tam 3 roky byl osvětlený LED billboard s pohyblivým motivem. 

Existuje jeden právní předpis. Je to stavební zákon, v jehož rámci existují v Praze takzvané pražské stavební 

předpisy, které tu reklamu velmi razantně omezují. 

Nicméně tu působnost, respektive dozor nad tím mají jednotlivé městské části skrze své stavební úřady. 

A my tak máme v tomto smyslu velmi omezené možnosti, jak ty konkrétní úřady nějakým způsobem 

postihovat nebo na ně více dozírat. 

Zkoušeli jste se při tom vašem jednání s tou soukromou společností bavit o tom, že jelikož tady dochází k 

porušení těchto předpisů, by tam ten billboard vůbec nebyl? 

Upřímně řečeno, oni si myslí, že neporušili předpisy, protože měli na to všechna povolení, bylo to prodloužený 

a stavební úřad, což je státní správa, vydal prodloužení platnosti toho povolení. 

To znamená, že ta firma... 

Které bylo teda zamítnuto při přezkumném řízení magistrátu. 

Ale to přezkumné řízení je opět na přezkumném řízení na ministerstvu. 

-Říkám to dobře? -Ano. -Takže je možnost, že ministerstvo řekne, že to přezkumné řízení neplatí a byl povolen 

billboard, který tam má zůstat další 3 roky v té podobě ledkové, v které tam je. 

Anebo si řekněme: Předejdu je a přijmu to riziko, že tam bude pouze papír, nebude tam ta LEDka. 

S tou vidinou, že tam bude maximálně 2 roky nebo jak dlouho. 

Pro mě je otázka, zda je možné uzavírat kompromisy ve chvíli, kdy je to stále proti předpisům. 

Proti právním předpisům. 

To my nevíme v současné chvíli. To odvolání běží. 

Může se to vrátit zpátky, že to je proti předpisům, ale může se to vrátit zpátky, že to proti předpisům není. 

A potom nebudeme mít žádné páky, jak sundat tu LEDku. 

To nové povolení, i když není v platnosti v tuto chvíli, bylo vydáno až poté, co ten billboard to povolení ztratil. 

To znamená, že zase tady byl nějaký úsek, v tomto případě to byly, tuším, 2 měsíce, kdy ten billboard byl tady 

nelegálně. 

A v ten moment úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a bez dalšího ten billboard nechat odstranit. 

V současné chvíli to považuji za úspěch, že jsme docílili dohody, což se nikomu nepovedlo za posledních 5 let. 

A já položím velmi příkře tu otázku. 

Opravdu chceme, aby někdo kolektoval prachy, vydělával na tom, že odvádí řidičskou pozornost, když na 

druhé straně cena za to jsou dětské životy? 

Já myslím, že ta odpověď je naprosto jednoznačná. 

A myslím si, že na to máme úřad. 

Tím úřadem je stavební úřad Prahy 5, který by měl zajistit, aby ten billboard tady nestál. 

Autor: Česká televize 
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Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Z blízkosti českých silnic a dálnic se vytrácí billboardy. A teď už ani po právní stránce nic nebrání tomu, aby 

zmizely úplně. Provozovatele venkovních reklam s napětím čekali, jestli Ústavní soud vyjde vstříc skupině 

senátorů žádajících zrušení části zákona, podle kterého měli poutače od dopravních tepen odstranit. Senátoři 

se odvolávali na to, že norma zasahuje i mimo jiné do práva na podnikání, porušuje principy právní jistoty a 

podobně. Ústavní soud jim ale nevyhověl. Podle něj se dá toto omezení velkých reklamních tabulí zdůvodnit 

veřejným zájmem na bezpečnosti provozu. Podle ministerstva dopravy zůstávají u dálnic desítky nelegálních 

poutačů, u silnic první třídy stovky. Já se zvu do vysílání mluvčího Svazu provozovatelů venkovní reklamy, 

Lukáše Váňu. Dobrý den. 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Dobrý den. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

A také Vojtěcha Razimu, ředitele obecně prospěšné společnosti Kverulant, která řadu let prosazovala 

odstraňování billboardů od silnic. Dobrý den i Vám. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Dobrý večer. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Já jenom dodám, že jsme zvali řadu senátorských předkladatelů, ovšem bez úspěchu nebo bez odezvy. Pane 

Váňo, za jak přesvědčivé vlastně považujete argumenty Ústavního soudu podle něhož v případě odstraňování 

billboardů převážil veřejný zájem - tedy bezpečnost provozu, ochrana životů a zdraví lidí, životního prostředí, 

nad právy soukromých vlastníků, podnikatelů? 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Musím říct, že budu reagovat na něco, co nemám v písemné formě, takže jsem neměl možnost to nějakým 

způsobem prostudovat. A ani nikdo z kolegů. Nicméně z toho, co jsem se zatím dočetl v médiích, myslím si, že 

to není argument, který by nějakým způsobem měl obstát a měl by být zásadní. Ale je potřeba říct, že když ho 

vyřkl Ústavní soud, tak pochopitelně tento argument musíme vzít a budeme ho respektovat. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

A proč by neměl podle Vás obstát? 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Protože se domníváme, že co se bezpečnosti silničního provozu týká, tak billboardy nejsou tím největším 

rizikem. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Pane Razimo, Vy si nemyslíte, že veřejný zájem byl v tomhle směru definován vágně? Byli třeba v rámci toho 

projednávání zákona, a třeba i při tom líčení před Ústavním soudem předložené studie, které prokazují nade 

vší pochybnost, že billboardy jsou opravdu hlavní hrozbou pro bezpečnost? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

https://media.monitora.cz/article/preview/3289/59120380-8cebc3f7d196d3f4da7f/


V podstatě tomu tak naprosto je. To odůvodnění Ústavního soudu, celý ten výrok si pan Váňa mohl na 

internetu přečíst hodinu po tom, co byl ten rozsudek vynesen. A to odůvodnění je velmi dobré a velmi 

rozsáhlé. Já bych z něj vypíchl dva body. První bod je, že soudce zpravodaj Sládeček v zásadě řekl, že stát měl 

právo, a že by to bylo legitimní, kdyby zakázal ty billboardy, z důvodu jejich nebezpečnosti, okamžitě. To, že 

tam dal ještě tu pětiletou lhůtu, po kterou se billbordaři mohli připravit na ten zákon, a po kterou mohli ještě 

na těch billboardech vydělávat, je z hlediska státu zbytečné. A billbordaři mohli čekat, že to takovýmhle 

způsobem dopadne. Ta druhá věc, kterou Ústavní soud jednoznačně také řekl je to, že je naprosto s podivem, 

že ta Ústavní stížnost 17 senátorů byla podána vlastně těsně před tím, než ten zákon v roce 2017 měl vstoupit 

v platnost. Tedy více než 5 let po tom, co byl přijat. Já myslím, že billbordáři vůbec nejsou překvapeni. Oni 

chtěli jenom oddálit tu definitivní tečku za tím jejich byznysem s pozorností řidičů, s dopravními nehodami a 

tak dále. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Počkejte, ale neodpověděl jste mi na otázku. Je prokázáno odborníky, že opravdu ty billboardy způsobují 

nebezpečné dopravní nehody, třeba? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Určitě, prokázala to celá řada studií. My v této souvislosti operujeme s nejlepším příkladem - to je Izraelská 

studie, kde na podobné komunikaci jako je naše dálnice billboardy nejdřív byly po dobu asi dvou let, a pak 

tam po dobu dvou let nebyly. A ta nehodovost je prostě jasně horší v okamžiku, kdy tam ty billboardy jsou. 

Ono je to přeci logické. Vždyť ty billboardy jsou tam proto, aby se na ně někdo díval, aby jsi četl to reklamní 

sdělení. A když se někdo dívá na billboard, tak se samozřejmě nevěnuje zcela řízení motorového vozidla. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Máte pane Váňo pořád dojem, že opravdu billboardy nebezpečím pro silniční provoz nejsou? 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Ano, mám ten dojem. Jsou podstatně nebezpečnější činnosti při řízení. Ať už je to navigace, kouření, jídlo, pití. 

Těch faktorů, které ohrožují silniční dopravu je pochopitelně celá řada. Těch vjemů, které působí na řidiče je 

také celá řada. Billboardy nepůsobí pouze na řidiče, působí i spolujezdce. Je tuším 1,8 člověka v běžném 

automobilu, takže oslovují i lidi, kteří nevěnují pozornost řízení. Z toho důvodu se domníváme, že ten billboard 

má své uplatnění. Co se silničního provozu týká, má informační hodnotu pro to území kudy řidič projíždí. Má 

velký význam pro podnikatele, pro města. Zkrátka a dobře domníváme se, že billboard má své místo. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

A nemá pravdu ale pane Váňo Ústavní soud když říká, teď to citoval i pan Razima, že ten zákon mohl nakázat 

okamžité odstranění billboardů, ale vzal v úvahu i zájmy vlastníků a dal jim lhůtu ještě dalších 5 let? Nebyla to 

dostatečná doba na to, aby se podnikatelé s dopady toho zákona vypořádali? 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Já si myslím, že ta doba byla velmi dobrá. Že to bylo v pořádku, že zákonodárci tu dobu nějakým způsobem 

stanovili. Nicméně měly být za tu dobu vyřešeny vlastnická práva. A to je vlastně to, o co šlo u toho Ústavního 

soudu. Vemte si, že provozovatelé těch billboardů měli platné smlouvy. I po skončení této lhůty platili 

nájemné. V podstatě stát tímto rozhodnutím poškodil jejich vlastnické zájmy. To, že tu lhůtu zákonodárci dali si 

myslím, že je v pořádku. Na druhou stranu měli říct i B, a měli se vypořádat s vlastníky těch billboardů. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Neměl se pane Razimo opravdu stát v tomhle případě, když ty smlouvy byly delší dobu, než těch 5 let a těm 

provozovatelům unikl nějaký zisk, neměl se s nimi stát nějakým způsobem vyrovnat? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Ale samozřejmě, že jim neunikl vůbec žádný zisk. To, že máte smlouvu na nějaký pozemek, že na něm budete 

cosi dělat, to přece ještě neznamená, že máte zákonem povolení. Jako v okamžiku, kdy si pronajmete 

pozemek, že na něm budete dejme tomu vyrábět heroin, tak vás to neopravňuje k tomu abyste vyráběl heroin. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

To jste možná trošku přehnal s tím přirovnáním billboardu k heroinu, ale beru to opravdu jako nadsázku. 



Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Prostě děláte určitou škodlivou věc a zákon vám řekl, že do určitého data a dál jí dělat nemůžete. A ať už máte 

pronajatý kus u silnice nebo nemáte, to je přece irelevantní. Když dovolíte, ještě bych krátkou reakci na to, jak 

pan Váňa říkal, že je samozřejmě mnoho dalších rušivých vlivů, které ruší řidiče. Nepochybně tomu tak je, ale 

tak jako proč bychom přidávali ještě další rušivý jev v podobě billboardů? Pojďme tento rušivý jev už konečně 

z našich silnic odstranit. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Pane Váňo, senátoři chtěli, aby ten zákon platil výběrově. Ale ovšem, i když platí plošně, tak se ho nedaří beze 

zbytku vynucovat. Jak jsme řekli, u dálnice i rok a půl od jeho platnosti pořád zůstávají podle ministerstva 

dopravy desítky nelegálních poutačů. U silnic první třídy jsou to stovky. Takže kdyby prošel jenom výběrový 

zákaz možná by nezmizelo z těch billboardů nic. Co říkáte? 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Úplně přesně nerozumím vaší otázce, abych řekl pravdu. Ale co se té problematiky týká, tak samozřejmě když 

to rozdělíme do dvou částí. Jsou tam billboardy, které tam jsou nelegálně, a které tam nelegálně vznikly. Tam 

není znám kolikrát vlastník. A to jsou pochopitelně billboardy, které je potřeba odstranit, protože nemají 

veškeré bezpečnostní prvky. A prostě jsou to billboardy, které u těch silnic nikdy neměly být. Pak tam jsou 

billboardy, které zůstávají a jejich provozovatelé je stále provozují. To je tuším v našich zeměpisných šířkách 

společnost ASE Media, která nějakým způsobem ignoruje rozhodnutí českých zákonodárců. No a pak jsou 

billboardy, které zmizely vesměs. To jsou tedy billboardy, které jsou zastupované naším svazem Global. A tam 

jsme se podřídili tomu zákonu, odstranili jsme je. A billboardy, které tam jsou v tuto chvíli u dálnic laická 

veřejnost se může domnívat, že to jsou billboardy, které musí pryč, to jsou billboardy, které tam zůstávají na 

základě toho, že se na ně nevztahuje tento zákon. Jsou to billboardy, které jsou řekněme na zastavitelném 

území obce, když to řeknu zjednodušeně. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Pane Razimo, jenom velice stručně prosím odpovězte. Myslíte si, že po tom rozsudku Ústavního soudu se 

budou úředníci vůči těm provozovatelům, kteří nechali billboardy na těch místech nelegálně, chovat důrazněji? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Já v to chci věřit. A především by chtělo, aby se chovali důrazněji v tom, aby vymáhali náhrady škody za to, že 

ty billboardy odstraňují kraje a stát a ne billboardaři, kterým to uložil před 7 lety zákon. To je první záležitost. 

Druhá záležitost - já bych velmi chtěl, aby stát za to dával pokuty. V okamžiku, kdy někdo tady ignoruje zákon, 

ignoruje ho před zraky veřejnosti, tak by za to měl být penalizován. 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor: 

Pánové, děkuji. Děkuji Vám oběma. Tolik Lukáš Váňa a Vojtěch Razima. Díky a na slyšenou. 

Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy: 

Hezký večer, na slyšenou. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel Kverulant: 

Na shledanou. 
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Fotobanka Profimedia 

Jako vágní označil Svaz provozovatelů venkovní reklamy argumentaci Ústavního soudu veřejným zájmem. Tou 

zamítl stížnost 17 senátorů, kteří chtěli zrušit zákaz billboardů kolem dálnic a silnic 1. tříd. Ohrožuje rozhodnutí 

soudu podnikatelské prostředí u nás, nebo potvrzuje, že majitelé billboardů postupují v rozporu se zákonem, 

když poutače ještě neodmontovali? 

„Rozhodnutí Ústavního soudu mě zklamalo. Jestli veřejný zájem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu je 

tak jasně prokazatelný, tak nechápu, proč ho neprokážou studií,“ uvedl v pořadu Pro a proti prezident Svazu 

provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas. 

Sám svaz prý provedl studii na dálnici D1, která nepotvrzuje souvislost mezi počty dopravních nehod v úsecích 

s billboardy a bez nich. „Proč také soud neudělal jednoduchou studii, která doloží, že jsou billboardy 

nebezpečné a je veřejným zájmem je zakázat?“ 

„Porovnejme roky 2017 a 2018, kdy velká část billboardů zmizela. Na těch zbylých zůstal motiv české vlajky. 

Tak mi vysvětlete, jak to, že v roce 2018 nehodovost vzrostla, když už tam ty billboardy nebyly?... Spojené státy 

americké jsou civilizovaná země a billboardy u dálnice jsou tam běžné.“ 

Agentura Stem ukázala, že nejvíce odvádí pozornost řidičů mobilní telefony, pak kouření, nastavování 

navigace, jídlo a pití, pak billboardy a potom rádia. Když nás teď někdo poslouchá v autě, tak přece tomu taky 

musí věnovat část pozornosti. 

Marek Pavlas 

Pavlas věří v osobní zodpovědnost řidičů. „Já mám billboardy rád, ale přesně vím, kdy se na ně dívat můžu a i 

kdy ne. Spoléhám na inteligenci řidičů. Nevěřím, že někdo tak dlouho kouká na billboard, až způsobí nehodu.“ 

„Vadí mi, že je těch 17 senátorů označováno za bojovníky pro billboardy... Jen podali stížnost proti 

přechodným ustanovením, která řešila, jak se stát vypořádá se stávajícími závazky. Stát má právo měnit zákony, 

ale nesmí omezit práva těch, kterým je smluvně garantoval,“ kritizoval Marek Pavlas. 

„Rozhodnutí Ústavního soudu jsem čekali. Ten vycházel z toho, že vlastnictví lze omezit, když vlastnické právo 

omezuje jiná práva. V tomto případě to bylo právo na bezpečnost dopravy,“ vysvětlil ředitel obecně prospěšné 

společnosti Kverulant Vojtěch Razima. 

Podle něj prokazatelné studie nechybí. „Je jich celá řada, ale my operujeme s izraelskou. Ústavní soud skutečně 

necituje žádnou, ani žádnou nezadal, ale tvrdí, že je naprosto zřejmé, že billboardy mají poutat pozornost 

řidiče. Z toho plyne, že odvádějí od řízení vozidla a jsou nebezpečné.“ 

„Zejména zpočátku právě vlajky na billboardech přitahovaly pozornost řidičů, protože spousta z nich čekala, 

kdy se vlajka vystřídá něčím jiným,“ argumentoval Razima. 

Nastavování navigace, poslech rádia, kouření v autě a tak dále jsou přece všechno věci, které můžete dělat, ale 

nemusíte. Billboardy ale dobrovolnou záležitostí nejsou: přitahují vaši pozornost, na tom jsou postaveny. 

Vojtěch Razima 

Vliv billboardů na pozornost řidiče je prý nezanedbatelný. „Argumentace od billboardářů často zní, že rušivých 

jevů je celá řada. Pojďme tedy aspoň tento odstranit. V západním světě jsou billboardy u silnic, kde se jezdí 

rychle, velmi řídkým jevem. Dělají to přeci z nějakého důvodu a tím je opět bezpečnost.“ 
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„Stížnost senátorů přišla, aby billboardáři mohli využít ještě rok až dva po zákazu a nemuseli poutače 

odstraňovat... Můj hlavní argument je časová souslednost, protože ten zákon byl přece přijat už před téměř 

sedmi lety,“ připomněl Vojtěch Razima. 

Autor: Ondřej Čihák, Karolína Koubová 
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Kdy zmizí z okolí silnic a dálnic billboardy? Může rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil zákaz billboardů, 

ohrozit zdejší právo na podnikání a vlastnictví? Zeptáme se Vojtěcha Razimy ze spolku Kverulant, který 

dlouhodobě bojuje proti billboardům u silnic, a prezidenta Svazu venkovní reklamy Marka Pavlase. Moderuje 

Karolína Koubová. 
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Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Vágní, za takovou označil Svaz provozovatelů venkovní reklamy argumentaci Ústavního soudu veřejným 

zájmem. Tím mimo jiné Ústavní soud odůvodnil zamítnutí stížnosti 17 senátorů, kteří chtěli zrušit zákaz 

billboardů kolem dálnic a silnic prvních tříd. Představitelé provozovatelů billboardů rozhodnutí sice respektují, 

ale brání se, že vliv reklamních poutačů na nehodovost není jasně prokázán. Navíc stát prý novelou zákona o 

pozemních komunikacích, která zakazuje billboardy v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy, zneplatnil už 

uzavřené smlouvy a ohrozil tak právo provozovatelů reklamy na podnikání. I to byl důvod ústavní stížnosti, 

kterou nyní Ústavní soud odmítl. Ohrožuje rozhodnutí Ústavního soudu podnikatelské prostředí u nás nebo 

naopak potvrzuje, že majitelé billboardů postupovali v rozporu se zákonem, pokud už před rokem a půl, kdy 

zákon vešel v platnost, poutače nedemontovali? Ve studiu už vítám Vojtěcha Razimu, ředitele obecně 

prospěšné společnosti Kverulant, která se zasazuje o odstraňování billboardů od silnic. Dobrý den. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Dobrý den. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

A mým druhým hostem je Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy. Dobrý den i vám. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Dobrý den. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pánové, prosím, teda úvodní otázka je stejná, jde o takový rozstřel, abychom věděli přesněji vaše pozice. 

Souhlasíte s argumenty Ústavního soudu, který své rozhodnutí zdůvodňuje právě veřejným zájmem na 

bezpečnosti provozu, ochraně zdraví občanů a ochraně životního prostředí? Pane Razimo. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Naprosto s tím souhlasíme. My jsme to rozhodnutí čekali, protože Ústavní soud v zásadě vycházel z toho, že v 

ústavě je napsáno, že vlastnictví zavazuje a vlastnictví je možno nějakým způsobem omezit v okamžiku, kdy to 

vlastnictví, výkon toho vlastnického práva omezuje, ničí jiná práva a tentokrát to bylo právo na bezpečnost 

dopravy. Dokonce v tom odůvodnění je zmíněno, že to jaksi ruší i krajinný ráz, ty billboardy u dálnice a u 

jedniček. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak pane Pavlasi, vy jste už se vyjádřil, že vás to rozhodnutí nebo respektive ta argumentace institutem 

veřejného zájmu zklamala. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Jste mě jenom překvapila tím slovem vágní, to jsem teda, myslím, že nikdy neřekl. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Řekl jste, ano, já to tady mám přímo, když tak vám to můžu skutečně citovat, co jste řekl. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 
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To rozhodnutí Ústavního soudu samozřejmě mě nějakým způsobem zklamalo. Zklamalo mě ve dvou rovinách. 

Jednak tou argumentací, která opravdu, teď to můžu říct, mně přijde vágní. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak jste nám to zopakoval. To jsem ráda. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Říkám to poprvé. Je to jako dobrý slovo, tak to teď budu používat. Jestli ten vliv, ten veřejný zájem ve zvýšení 

té bezpečnosti silničního provozu je tak jasně prokazatelný, tak nechápu, proč ho úplně jednoduše neprokážou 

nějakou jednoduchou studií. Máme dneska data, my jsme si třeba udělali analýzu, kde jsme srovnali GPS 

souřadnice billboardů a GPS souřadnice nehod a rozdělili jsme si tu D1 na nějaký úseky a zjistili jsme, že prostě 

jsou úseky, kde je víc billboardů, je tam míň billboardů, a pak jsou úseky, kde se stává víc nehod a míň nehod a 

není mezitím žádná korelace. Proč ten soud, když je to přece tak zjevné, že je to nebezpečné, proč tam prostě 

neudělal jednoduchou studii, aby řekl, podívejte, tady vám ukazujeme, billboardy jsou nebezpečné, je to 

veřejný zájem je zakázat. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak pane Razimo, chybí nějaká skutečně prokazatelná studie o tom, že billboardy souvisí explicitně s 

nehodovostí a proč tedy případně není součástí argumentace Ústavního soudu? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

První část otázky, těch studií samozřejmě je celá řada. My operujeme se studií izraelskou, kde je porovnán 

jakýsi úsek dálnice v době, kdy tam billboardy byly a kdy tam billboardy nebyly. To je první záležitost. 

Samozřejmě těch studií je mnohem víc. A teď k té druhé části otázky, jak se s tím vypořádal ten Ústavní soud. 

Ten tam skutečně jaksi necituje žádnou ze studií, nezadal si žádnou studii, ale poměrně jednoduše a po mém 

soudu elegantně se s tím vypořádal tím způsobem, že je naprosto zřejmé, že ty billboardy jsou tam proto, aby 

atrahovaly řidičskou pozornost. A protože ta pozornost je jaksi rozdělena mezi řízení toho vozidla a mezi čtení 

toho billboardu, když to řeknu zjednodušeně, tak je z toho celkem jasný logický závěr, že odvádějí od řízení 

vozidla a tím jsou nebezpečné. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pane Pavlasi, vy skutečně potřebujete nějaké průkaznější studie nebo zpochybňujete, že billboardy odvádějí 

řidičovu pozornost od silnice? To je přece jejich smysl, aby toto dělaly. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Já bych se nejdřív jenom rád vyjádřil k té studii. Je to jedna studie na světě, kterou pořád pan Razima cituje. Je 

to studie, kde vlastně odstranili LED obrazovky od nějaké rychlostní komunikace. To znamená, že myslím, že ta 

analogie s obyčejnými billboardy je trošku zavádějící. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Připadá vám, že LED obrazovka je něco jiného, že poutá více pozornost? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Samozřejmě. LED obrazovka, na které je nějaký full motion video určitě přitáhne víc pozornosti než billboard, 

který funguje spíš na podvědomé bázi, proto taky vlastně i těm zadavatelům říkáme, že billboard by měl mít 

nějaký silný motiv, logo, protože to člověk vnímá podvědomě. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

No a taková fotka na billboardu jistě přitáhne taky pozornost a o to také provozovatelům reklam jde nebo ne? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Ještě bych taky rád řekl, jestliže budeme porovnávat ty stavy s billboardy a bez billboardů, tak porovnejme i 

tedy roky 2017 a 2018, kdy vlastně v roce 2018 velká část billboardů už zmizela. Ty, který tam zůstaly, tak na 

těch byl motiv české vlajky, kterej na to máme znalecký posudek, že neodvádějí pozornost, protože pan 

Razima na nás podal trestní oznámení, tak jsme si museli tenhle znalecký posudek objednat, a v tu chvíli 

vlastně když porovnáme rok 2017 a 2018, tak mně vysvětlete, jak to, že v roce 2018, když už ty billboardy tam 

nebyly, jak to, že ta nehodovost vzrostla prakticky ve všech parametrech? 



Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Víte, ono také je otázka, které roky co do nehodovosti srovnáváte, protože třeba rok 2016 je zase ještě 

tristnější. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Ale jestli budeme vycházet z toho, že porovnáme nějaký stav bez a s, no tak to dělejme, ale v tom případě to 

vychází dobře pro billboardy. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak prosím, pane Razimo, ten argument, co se týká i nehodovosti. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Tak určitě chtělo by to nějakým způsobem delší vzorek, očistit od ostatních jevů, než jenom že jsou tam ty 

billboardy. Ale k té hlavní argumentaci pana Pavlase, že ty vlajky nepřitahovaly pozornost. Já si myslím, že 

zejména zpočátku, když tam byly, tak přitahovaly té pozornosti více a to z toho důvodu, že spousta řidičů jaksi 

netušila, co se za tím skrývá a podle mého názoru jako čekali, kdy se jako, kdy se ta vlajka vystřídá něčím jiným, 

tím sdělením. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Zas o tom ale mohli přemýšlet třeba doma. Asi nehleděli, jestli náhodou teď se nebude strhávat vlajka. Ale 

mně jde zkrátka o to, pane Razimo, jestli se opravdu nepřeceňuje vliv billboardů na nehodovost, jestli zkrátka 

tu co do bezpečnosti dopravy nejsou větší rizika? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Přeceňuje, to je otázka na míru. Já si nemyslím, že se to přeceňuje. Určitě budou existovat i rozumné názory, 

kteří budou říkat, že ten vliv tak velký není. Přesto přese všechno ten vliv je nezanedbatelný. Ta argumentace 

také zní často billboardářů v tom smyslu, že těch rušivých jevů je celá řada. Nicméně pojďme tedy alespoň 

tenhleten odstranit. A ještě k tomu jednu připomínku. Vždyť přece v civilizovaném západním světě billboardy u 

dálnice, u silnic, kde se jezdí rychle, jsou velmi řídkým jevem. Oni to přeci dělají z nějakého důvodu a tím 

důvodem je opět ta bezpečnost. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak pane Pavlasi, když už tedy máme billboardy jako opravdu jeden z rizikových faktorů, co se týká pozornosti 

řidičů na dálnici a silnici, tak není dobře, že teď právě alespoň jeden z těch rizikových faktorů ubyde a i ten 

příklad, co se týká ostatních zemí civilizovaného západní světa, jak mluví pan Razima? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Tak třeba Spojené státy jsou civilizovaná země západního světa a billboardy u dálnic jsou tam běžné. Takže já 

bych chtěl říct, že já prostě mám rád data a mám rád, když prostě mám ty argumenty něčím podložené. A na 

základě průzkumu, který dělala agentura STEM, se ukázalo, že tím, co nejvíce odvádí pozornost řidičů, s 

obrovským náskokem jsou mobilní telefony, které jsou samozřejmě zakázány a dokážu si představit, že 

bychom mohli jít mnohem dál, aby se nepoužívaly... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

A mobilní operátoři si nestěžovali, že nesmí... 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Ale potom následuje kouření, následuje nastavování navigace, následuje jídlo a pití, potom jsou billboardy, 

potom jsou rádia například. Přece když nás teďka někdo poslouchá v autě, tak taky nějakým způsobem, jestli 

nás vnímá, tuhle debatu, tak tomu musí věnovat část své pozornosti, která potom chybí na té silnici. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Ale jistě ne zrak, ale sluch, tak to je asi rozdíl přece jen. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 



V té hlavě prostě máte nějakou kapacitu a jak říká pan Razima, kdyby to mělo zachránit jeden lidský život, tak 

to zakažme, tak proč pan Razima se nesnaží zakázat třeba poslech rádia v autě, to by taky asi zachránilo jeden 

lidský život na světě. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak je pravda, že asi můžeme nějakým způsobem relativizovat cokoliv. Ale pane Razimo, tak máme tady 

několik rizikových faktorů, pan Pavlas mluví o tom, že billboardy jsou až na čtvrtém nebo pátém místě, jste 

říkal? Tak... 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Celá řada argumentů, já myslím, že pakliže uděláte průzkum veřejného mínění, jestli kouření škodí zdraví nebo 

ne, tak vám taky vyjdou čísla, která s realitou nebudou mít mnoho společného. To je první věc. Druhá věc, 

samozřejmě co se týče nastavování navigace, poslechu rádia, kouření v autě, to jsou přece všechno věci, které 

můžete dělat a nemusíte. To je přece dobrovolná záležitost. Nicméně ty billboardy dobrovolná záležitost 

nejsou. Ono to atrahuje vaši pozornost, ono je to na to vystaveno. A ještě jak říkal pan Pavlas, že je celkem 

jedno, ta mentální kapacita na poslech rádia nebo na sledování toho billboardu, to tedy zásadně jedno není. 

Ono totiž jde o to, že jak prokázala studie právě ČVUT, kde se snažili měřit, co se děje v mozku v případě, kdy 

řídíte, posloucháte rádio anebo se díváte na billboard, tak tam se v okamžiku, kdy čtete cosi na billboardu, 

nějaká další vizuální informace, tak se vám jaksi vypínají ty centra, která jsou zodpovědná jakoby za to řízení, za 

tu jemnou motoriku a jedete tak trošku jakoby na autopilota, proto je tahleta záležitost tak nebezpečná. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pan Pavlas chtěl reagovat. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Já jsem chtěl říct, že lidi nejsou hloupí a já třeba mám billboardy rád, ale přesně vím, kdy se na ně dívat můžu a 

kdy se na ně dívat nemůžu. Když v dešti předjíždím nějaký jiný auto, tak se rozhodně nedívám zrovna, co je na 

tom billboardu, který míjím. Na druhou stranu, když stojím v zácpě, popojíždím pět kilometrů za hodinu, tak se 

klidně na ten billboard můžu dívat 10 vteřin. Je to úplně stejný jako s tím kouřením, jako s tou bagetou. Bagetu 

si taky neotvíráte... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Čili vy spoléháte jaksi na inteligenci řidičů i jaksi se zkušeností z českých silnic a dálnic? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Přesně tak. Já spolíhám na inteligenci řidičů. Ano. Nevěřím, že někdo tak dlouho kouká na billboard, až způsobí 

nehodu. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, a dnes v Pro a proti mluvíme také s 

Vojtěchem Razimou, ředitele obecně prospěšné společnosti, která prosazuje odstraňování billboardů od silnic. 

Pane Pavlasi, vnímáte tedy aktuálně to rozhodnutí Ústavního soudu jako takové, které zasahuje do práv 

podnikatelů, provozovatelů reklamních ploch? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Bohužel vnímám a myslím si, že to není vůbec jenom záležitost venkovní reklamy. My žijeme v právním státě, 

my samozřejmě to rozhodnutí senátorů, ten nález respektujeme, všichni členové našeho svazu se jím řídí. Ale 

ono vlastně, ono to vlastně nemělo, to rozhodnutí, které v úterý padlo v Brně, tak vlastně s těmi billboardy u 

dálnic nemělo nic společného, protože ten zákon jako takový prostě platí a bez ohledu na to, jak by v úterý ten 

soud rozhodl, tak ty billboardy by tam samozřejmě zůstaly. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Chcete říct, kdyby Ústavní soud jaksi byl v souladu s názorem 17 senátorů, tak že vy budete odstraňovat 

billboardy dál? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

No samozřejmě, protože nám skončila ta nájemní smlouva. Celá ta ústavní stížnost... 



Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak o co tedy šlo? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Já vám to vysvětlím, máme dost času, já bych vám tohle opravdu rád vysvětlil. Mně i vadí, že ti senátoři jsou 

vlastně označováni za bojovníky za billboardy, protože oni kdyby byli bojovníky za billboardy, tak by dali 

stížnost proti tou celému zákonu a říkali by, pojďme ty billboardy u dálnice nechat. Ale tak to vůbec nebylo. 

Oni podali stížnost pouze proti těm přechodným ustanovením, která řešila vlastně, jak se stát vypořádá s těmi 

stávajícími závazky a s těmi dlouhodobými smlouvami a povoleními, které někomu dal. To znamená, stát v 

určitou dobu řek podnikatelům, pokud splníte tyhle a tyhle náležitosti, tak do tohodle a do tohodle data 

můžete dělat tenhle svůj byznys. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

A můžete říct, kolik těch dlouhodobých závazků tak zhruba je? Které přesahují tu pětiletou lhůtu? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Dneska už není vlastně žádný, že jo. Poslední skončil... No, ale o to tady jde. Poslední skončil na konci roku 

2018 a celá tady tahle ústavní stížnost spočívala v tom, že se těm senátorům nelíbilo, a to není jenom o 

billboardech, to může být jakékoliv podnikání, kde máte dlouhodobou smlouvu se státem, samozřejmě stát má 

právo měnit zákony, má právo přijímat nové zákony, ale nesmí v tu chvíli omezit práva těch, kterým předtím 

nějakou smlouvou nějaká práva garantoval nebo se k něčemu zavázal. My nemáme s tím... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Ale pakliže ty dlouhodobé smlouvy už v tomto případě žádné nejsou, tak ta ústavní stížnost má jaký smysl? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

No, tak říkám, ty smlouvy, třeba ta největší smlouvy společnosti Czech Outdoor měla běžet do konce roku 

2018, ale ta firma od 1. 9. 2017 do konce toho roku 2018, na což měla smlouvu, platila nájemné, tak ty 

billboardy nemohla využívat. A to je to, co se senátorům nelíbilo. A podle mě každý, kdo má dneska nějakou 

dlouhodobou smlouvu se státem, by měl znejistět, protože stát říká, jestliže se nám vaše podnikání z nějakého 

důvodu znelíbí, tak vytáhneme veřejný zájem, který nemusíme žádným způsobem extra argumentovat, 

nemusíme dávat žádná čísla, prostě je to veřejný zájem, přece všichni vědí, že billboardy jsou nebezpečné, a 

můžeme vám to podnikání vzít bez nějaké náhrady. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Nechám reagovat pana Razimu. Přece jen není nefér, pokud tedy provozovatel billboardů, podnikatel uzavře 

se státem dlouhodobou smlouvu, naplánoval si podle toho své podnikání a stát tu smlouvu účinností jiného 

zákona nějak zneplatní, tuto argumentaci představitelů billboardů, provozovatelů vnímáte jak? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

On to bude trochu křiklavý příklad, ale možná o to lepší. V okamžiku, kdy máte dlouhodobě pronajatej 

domeček, kde máte varnu heroinu, přestože tu smlouvu máte až do roku 2020, tak pořád vás to neopravňuje k 

tomu, že... 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Tak to je hodně blbej příklad. Varnu heroinu vám nikdy nikdo nepovolil zákonem, kdežto tohle zákon povolil, 

že jo. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak zkusme nějaké přirovnání, které by lépe sedělo. Protože přece jen to je trochu přitažené za vlasy. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Ne, víte co, tak dobře, zkusíme tedy něco, co bude jako blíže k reálné situaci. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Zkusme to, co bylo legální a následně legální není. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 



Dejme tomu azbest. Azbest se používal jako izolant dlouhá léta prostě a od určitého okamžiku, dlouho řečeno 

dopředu, prostě se azbest nesmí nikde používat. Je to tak, protože azbest je nebezpečný. Tohle je... 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Ano. Máme na to prokazatelnou studii, že azbest je nebezpečný a všichni to respektují. Na tohle prokazatelnou 

studii nemáme. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Prosím, ale řekněme si přece jen, pane Pavlasi... Nebo prosím, pane Razimo. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Já bych ještě prosím pěkně, tady padla ta stěžejní otázka, proč ta stížnost senátorů, že jo. Na to je poměrně 

jasná odpověď, no právě proto, aby ti billboardáři mohli využití ještě ten rok, možná dva po tom zákazu, aby 

nemuseli odstraňovat, protože to byl jejich argument a oni říkali, počkejte, až jak dopadne ta studie, proto si 

koupili ty senátory. Já myslím, že to... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Promiňte, pane Razimo, ale toto není nijak jaksi prokázáno, takže prosím neobviňujme takhle ve vysílání to, co 

nemáme prokázáno. Zkrátka je tady ústavní stížnost senátorů a vy říkáte, že to bylo vlastně na objednávku 

vlastně provozovatelů billboardů, aby zkrátka mohli provozovat dál i potom, co vstoupil zákaz v platnost v září 

2017. A prosím... 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Přesně tak. A můj hlavní argument je ta časová souslednost. Ten zákon přeci byl přijat v tuto chvíli už před 

téměř sedmi lety. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

A to není jen váš argument, ale je to i argument Ústavního soudu, pane Pavlasi, který se nad tím, že tato 

stížnost byla skutečně podána těsně předtím, než začal zákon platit, také pozastavil a akcentoval to tam, 

upozornil na to. Tak co vy říkáte, když se teď podíváme, že to je v tom nálezu... 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Já bych nejdřív chtěl říct, že nevím, jak se mám bránit těmhle nařčením, který prostě čestný člověk jako 

neřekne, pokud na to nemá nějaký opravdu... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Já jsem poprosila pana Razimu, aby od toho upustil. A mně prosím teď reagujte na to, co říkáte v tom nálezu 

Ústavního soudu, který se právě pozastavuje nebo upozorňuje také na tu časovou souslednost. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Jak asi víte, tak ústavní stížnost nemůže podat každý, jo. Může ji podat skupina senátorů, poslanců, prezident. 

Takže kdyby to šlo, tak už jsme ji podali my dávno. My na ten problém upozorňujeme od té doby, co ten 

zákon byl přijatý, nicméně nikoho to nezajímalo. Snažili jsme se prostřednictvím poslance Berkovce nějakou 

iniciativu vznést, ta byla v prvním čtení zamítnuta. Takže jsem rád, že na poslední chvíli asi ti senátoři, kteří si 

uvědomili, že hrozí nějaké riziko reálné a nelíbilo se jim to, jakým způsobem stát přistoupil k té naší smlouvě, 

tak proti tomu protestovali, protože... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Čili skutečně, promiňte, máte za náhodné, že vlastně těsně předtím, než má zákon vstoupit v platnost, se najde 

skupina senátorů, kteří podají ústavní stížnost v souladu s vašimi cíli? Je to náhoda? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

My na to upozorňujeme dlouhodobě. Samozřejmě jak se ta lhůta blížila ke konci, tak jsme se na to snažili 

upozorňovat čím dál víc a jsem rád, že těch 17 senátorů sebralo odvahu, přestože následně jsou obviňováni z 

všeho možného a jsou označováni za billboardáře, přestože ta jejich ústavní stížnost nemá s platností toho 

zákona u dálnic nic společného, ty by platily, i kdyby ten Ústavní soud jim dal zapravdu. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 



Ano. Šlo o to ale, že vlastně jste měli vlastně nějakou tu dobu, o které mluví pan Razima, tedy rok a půl, 

konkrétně tedy 17 měsíců, kdy nějakým způsobem jste mohli vyčkávat a teď tedy Ústavní soud řekl, že ten 

zákon platí, tak jak měl platit od září 2017. A když argumentujete, pane Pavlasi, tím, že jaksi tu byly ty 

dlouhodobé smlouvy a tak dále, tak přece jen ale stát vám dal přechodnou dobu pěti let na to, aby se 

provozovatelé billboardů s tímto mohli nějak vyrovnat a říkáte, tak tady je minimum vlastně těch 

dlouhodobých smluv. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

To je samozřejmě nějaká náplast, že tam bylo těch pět let, ale když máte tu smlouvu na sedm let, tak prostě 

vám ty dva měsíce chybí. To je, jako kdybyste dostala 70 % výplaty, tak přece by vám asi taky těch 30 % 

chybělo. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak neměl v tomto případě, pane Razimo, přece jen stát kompenzovat ty provozovatele, kteří měli tu smlouvu 

nad tu lhůtu pětiletou? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Já myslím, že v žádném případě. Znovu bych řekl ten argument, prostě od určitého data nějaká činnost, o které 

se ví, že je nebezpečná, je zakázaná a tady to bylo dlouho dopředu. Já bych chtěl říct, že ten Ústavní soud se s 

tou argumentací v tomto směru vypořádal poměrně dobře. To rozhodnutí, odůvodnění má 23 stránek nebo 26 

stránek a k této věci je tam samozřejmě také podstatný odstavec. Tam se jasně uvádí, že vzhledem k tomu, že 

billboardy jsou nebezpečné, tak stát k té regulaci mohl přistoupit ze dne na den. Že to neudělal, je podle mého 

názoru na jednu stranu dobře, protože já si umím představit, že oni totiž politici a billboardáři, oni si rozumějí, 

protože jakákoliv volební kampaň běží na billboardech a kdyby to tak nebylo, tak já se obávám, že by bylo 

skutečně, že bych, dokázal bych si představit, že billboardáři vyhrají nějakou arbitráž. Ale protože tam byla ta 

pětiletá lhůta, tak se to ani nemohlo stát. A pak je tu ještě jedna podstatná věc. v České republice už dlouhá 

léta platí zákon, který říká, že vám nesmí nikdo povolit billboard na dobu delší než pět let. Takže proto taky 

těch pět let. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pane Pavlasi, není naopak neomluvitelné, že provozovatelé billboardů vyčkávali tak dlouho s odstraněním 

billboardů, i když tady byla ta pětiletá lhůta a ten zákon byl schválen už v roce 2012? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Já už jsem to vysvětloval několikrát. Oni se vlastně snažili zabránit těm nevratným škodám. Samozřejmě dneska 

po bitvě je každý generál a jestliže Ústavní soud rozhodl, jak rozhodl, tak to vypadá jako logické, ale kdyby 

Ústavní soud rozhodl opačně, tak a mezitím byly ty billboardy odstraněny, tak by vlastně stát musel na svůj 

náklad tam ty billboardy vrátit a doběhla by ta nájemní smlouva. Takže to, že tam ty billboardy zůstaly, vlastně 

potenciálně chránily stát, a proto tam taky se objevila ta, ten motiv té české vlajky, aby bylo naprosto zřejmé, 

že ta společnost z toho nemá ani korunu, že to nedělá kvůli tomu, aby to prodávala do poslední chvíle, ale 

jenom kvůli tomu, aby zabránila nějakým nevratným škodám. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pane Razimo, rozumíte tomuto vysvětlení, proč provozovatelé billboardů neodstraňovali dříve? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Já si myslím, že ten hlavní důvod, proč neodstraňovali, samozřejmě byl ten, že v okamžiku, kdy odstraní, tak už 

to definitivně prohráli. Ale pokud tam ta konstrukce je, tak se pořád ještě o něco hraje, tak pořád ještě se o to 

může za něco vyměnit a ono se vyměňovalo, že. A to je první záležitost. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Za co se vyměňovalo? To by mě zajímalo. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Ty vlajky nebyly na všech billboardech. Samozřejmě část těch billboardů se pronajímala dál a firma na tom dál 

vydělávala. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 



Říká Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant, která prosazuje odstraňování billboardů 

od silnic. A dnes mluvíme také s Markem Pavlasem, prezidentem Svazu provozovatelů venkovní reklamy. Pane 

Pavlasi, řekněte tedy, co de facto to aktuální rozhodnutí Ústavního soudu pro vás znamená? Protože vy jste 

také uvedl v Českém rozhlase, že stejně už těch 95 % billboardů, které by měly být nelegální, je odstraněno. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

No přesně tak, jak jsem říkal, vlastně to rozhodnutí Ústavního soudu řešilo vlastně jenom ten rok a půl nebo 

rok a čtvrt a jelikož ty už dávno uplynuly, tak nikdo už tam ty billboardy dávat zpátky nemůže, i kdyby ten 

Ústavní soud rozhodl opačně. Takže tam vlastně Ústavní soud jenom znemožnil nějakou snahu o náhradu 

škody, že by řekl, ano, státe, měl ses vypořádat, měls nechat buď ty smlouvy doběhnout nebo se nějak 

vypořádat nějakým odškodným s těmi společnostmi, který ještě měl tu platnou smlouvu. Ale zpátky k těm 

billboardům u dálnic, které tam dneska vidíte. Já bych to jenom, abych v tom udělal malinko jasno, abych je 

rozdělil do tří skupin. První skupina jsou billboardy, které jsou i nadále legální. Je to, jsou to billboardy, které 

jsou anebo hlavně byly postaveny v takzvaném souvisle zastavitelném území. Ta definice toho souvisle 

zastavitelného území je složitá a různě v historii se měnila, nicméně pokud byl ten billboard postaven v té 

době v tom zastavitelném území, tak je prostě legální a může tam být. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Ano. To je první skupina. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

To je první skupina. Druhá skupina jsou billboardy společnosti AC Media, což je takovej speciální příklad, kde 

oni mají poměrně velkorysá povolení z 90. let a hlavně je to americká společnost se sídlem v Americe a 

spoléhají na to, že ve chvíli, kdy jim stát začne ty billboardy odstraňovat, tak jim vznikla... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Protože ty jsou teď nelegální. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Ty jsou teď nelegální a až je stát odstraní, tak jim vznikne škoda, oni budou samozřejmě tvrdit, že jsou legální, 

protože mají tady ty smlouvy z těch 90. let a budou na základě smlouvy o ochraně investic mezi Spojenými 

státy a Českou republikou vymáhat po České republice peníze. To jsem si jistý, že budou. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

To jste si jistý. To necháme reagovat pana Razimu. A ještě ty třetí, prosím. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

A třetí, to jsou skutečně ti, od kterých my se distancujeme. Je tady, jsou tady desítky provozovatelů, někteří z 

nich na zákon kašlou, někteří z nich dokonce ani nájemné tomu majiteli toho pozemku, a to se nám 

samozřejmě nelíbí a ty budu jenom sám šťastný, když co nejdřív zmizí. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Tak poprosím ještě o stručnou reakci pana Razimu na to, jak je možné, že i podle ministerstva dopravy 

zůstávají dál u dálnic desítky nelegálních poutačů, u silnic prvních tříd dokonce stovky, tak jak je to možné? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

To je otázka možná spíš na pana ministra Ťoka, jak je možné, že se nestaví dálnice a tak dále. Já to řeknu 

otevřeně, jak si to myslím. Je to proto, že pan ministr a ti jeho hoši na ministerstvu jsou prostě lemplové. Oni 

nekonají, co mají konat a je to... 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Ten zákon jim dává možnosti, aby jaksi flexibilně a efektivně toto řešili, aby zkrátka zmizely billboardy, které 

tam nemají co dělat? 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Určitě. Ten zákon je poměrně velmi silný. Tam je nějaká výzva k odstranění, v případě, že se nepodaří doručit, 

tak se doručuje nějakou vyhláškou někde zveřejněnou a tak dále. A poměrně jasná lhůta, že pakliže si to 



neodstraní majitel sám, tak se prostě ten billboard nějakým způsobem odstraní na náklady státu, a pak se 

vymáhá po té společnosti. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Ale sám ministr Ťok to rozhodnutí Ústavního soudu přivítal, protože řekl, že zkrátka teď už jaksi nebudou moci 

billboardáři se nějakým způsobem vymlouvat. Ale mě ještě zajímá, máme skutečně několik... 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

To zajímavá věc. Je pravda, že vám pan ministr nabídnul práci na ministerstvu, abyste se toho ujal? Jak říkal. A 

vy jste to odmítnul? 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Poslední moje otázka na pana Razimu, prosím, pane Pavlasi, prosím, poslední otázka na pana Razimu, jestli se 

neobáváte, že by mohla vzniknout nějaká arbitráž, což se týká právě odstraňování billboardů? 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

My jsme se s panem Pavlasem už téměř před dvěma lety vsadili právě o AC Media, jestli bude žalovat český 

stát a jestli to vyhraje. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

A zatím se nic takového nestalo. 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant 

Ani nepodali žalobu. 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy 

Protože zatím nevznikla škoda, že jo. 

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka 

Pánové, budu se těšit, zřejmě bychom mohli ještě v Pro a proti diskutovat nadále, bohužel nám to už nedovolí 

čas. Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant, která se zasazuje o odstraňování 

billboardů od silnic, a Marek Pavlas. 

  



5.Rušivých podnětů je při řízení mnoho. Odstraňme tedy aspoň billboardy, žádá 

aktivista 

Rozhlas ● ČRo Plus (Český rozhlas) ● 22. 2. 2019, 13:27 

Vydavatel: Český rozhlas ● Autor: Ondřej Čihák, Karolína Koubová ● Rubrika: Domácí 

GRP: 0.03 ● OTS: 0.00 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://plus.rozhlas.cz/rusivych-podnetu-je-pri-rizeni-mnoho-odstranme-tedy-aspon-

billboardy-zada-7768065 

Fotobanka Profimedia 

Jako vágní označil Svaz provozovatelů venkovní reklamy argumentaci Ústavního soudu veřejným zájmem. Tou 

zamítl stížnost 17 senátorů, kteří chtěli zrušit zákaz billboardů kolem dálnic a silnic 1. tříd. Ohrožuje rozhodnutí 

soudu podnikatelské prostředí u nás, nebo potvrzuje, že majitelé billboardů postupují v rozporu se zákonem, 

když poutače ještě neodmontovali? 

„Rozhodnutí Ústavního soudu mě zklamalo. Jestli veřejný zájem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu je 

tak jasně prokazatelný, tak nechápu, proč ho neprokážou studií,“ uvedl v pořadu Pro a proti prezident Svazu 

provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas. 

Sám svaz prý provedl studii na dálnici D1, která nepotvrzuje souvislost mezi počty dopravních nehod v úsecích 

s billboardy a bez nich. „Proč také soud neudělal jednoduchou studii, která doloží, že jsou billboardy 

nebezpečné a je veřejným zájmem je zakázat?“ 

„Porovnejme roky 2017 a 2018, kdy velká část billboardů zmizela. Na těch zbylých zůstal motiv české vlajky. 

Tak mi vysvětlete, jak to, že v roce 2018 nehodovost vzrostla, když už tam ty billboardy nebyly?... Spojené státy 

americké jsou civilizovaná země a billboardy u dálnice jsou tam běžné.“ 

Agentura Stem ukázala, že nejvíce odvádí pozornost řidičů mobilní telefony, pak kouření, nastavování 

navigace, jídlo a pití, pak billboardy a potom rádia. Když nás teď někdo poslouchá v autě, tak přece tomu taky 

musí věnovat část pozornosti. 

Marek Pavlas 

Pavlas věří v osobní zodpovědnost řidičů. „Já mám billboardy rád, ale přesně vím, kdy se na ně dívat můžu a i 

kdy ne. Spoléhám na inteligenci řidičů. Nevěřím, že někdo tak dlouho kouká na billboard, až způsobí nehodu.“ 

„Vadí mi, že je těch 17 senátorů označováno za bojovníky pro billboardy... Jen podali stížnost proti 

přechodným ustanovením, která řešila, jak se stát vypořádá se stávajícími závazky. Stát má právo měnit zákony, 

ale nesmí omezit práva těch, kterým je smluvně garantoval,“ kritizoval Marek Pavlas. 

„Rozhodnutí Ústavního soudu jsem čekali. Ten vycházel z toho, že vlastnictví lze omezit, když vlastnické právo 

omezuje jiná práva. V tomto případě to bylo právo na bezpečnost dopravy,“ vysvětlil ředitel obecně prospěšné 

společnosti Kverulant Vojtěch Razima. 

Podle něj prokazatelné studie nechybí. „Je jich celá řada, ale my operujeme s izraelskou. Ústavní soud skutečně 

necituje žádnou, ani žádnou nezadal, ale tvrdí, že je naprosto zřejmé, že billboardy mají poutat pozornost 

řidiče. Z toho plyne, že odvádějí od řízení vozidla a jsou nebezpečné.“ 

„Zejména zpočátku právě vlajky na billboardech přitahovaly pozornost řidičů, protože spousta z nich čekala, 

kdy se vlajka vystřídá něčím jiným,“ argumentoval Razima. 

Nastavování navigace, poslech rádia, kouření v autě a tak dále jsou přece všechno věci, které můžete dělat, ale 

nemusíte. Billboardy ale dobrovolnou záležitostí nejsou: přitahují vaši pozornost, na tom jsou postaveny. 

Vojtěch Razima 

Vliv billboardů na pozornost řidiče je prý nezanedbatelný. „Argumentace od billboardářů často zní, že rušivých 

jevů je celá řada. Pojďme tedy aspoň tento odstranit. V západním světě jsou billboardy u silnic, kde se jezdí 

rychle, velmi řídkým jevem. Dělají to přeci z nějakého důvodu a tím je opět bezpečnost.“ 

https://plus.rozhlas.cz/rusivych-podnetu-je-pri-rizeni-mnoho-odstranme-tedy-aspon-billboardy-zada-7768065
https://plus.rozhlas.cz/rusivych-podnetu-je-pri-rizeni-mnoho-odstranme-tedy-aspon-billboardy-zada-7768065


„Stížnost senátorů přišla, aby billboardáři mohli využít ještě rok až dva po zákazu a nemuseli poutače 

odstraňovat... Můj hlavní argument je časová souslednost, protože ten zákon byl přece přijat už před téměř 

sedmi lety,“ připomněl Vojtěch Razima. 

Autor: Ondřej Čihák, Karolína Koubová 

 

  



6.Pro a proti 
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Kdy zmizí z okolí silnic a dálnic billboardy? Může rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil zákaz billboardů, 

ohrozit zdejší právo na podnikání a vlastnictví? Zeptáme se Vojtěcha Razimy ze spolku Kverulant, který 

dlouhodobě bojuje proti billboardům u silnic, a prezidenta Svazu venkovní reklamy Marka Pavlase. Moderuje 

Karolína Koubová. 
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Kdy zmizí z okolí silnic a dálnic billboardy? Může rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil zákaz billboardů, 

ohrozit zdejší právo na podnikání a vlastnictví? Zeptáme se Vojtěcha Razimy ze spolku Kverulant, který 

dlouhodobě bojuje proti billboardům u silnic, a prezidenta Svazu venkovní reklamy Marka Pavlase. Moderuje 

Karolína Koubová. 
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Zprávy · Aktip · Jarmila Klímová 

Doktorka Jarmila Klímová. Zdroj: Reprofoto Youtube / Alchymistické Litoměřice 

Když se řekne AKTIP, většina Čechů si vybaví dokument České televize s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím. 

Na záběrech skryté kamery v něm slyšíme hovořit zaměstnance institutu o tom, jak kdosi "vykadil rakovinu", či 

radit pacientce, aby si jako součást léčby "našla milence". Toto centrum nyní ohlásilo, že ukončilo svou činnost. 

Jeho zaměstnanci však kariéru na hřebík nevěší. Založili novou platformu Jednotné medicíny, kde budou pod 

novým názvem v praxi pokračovat. 

V Aktipu mi zachránili život, tvrdí žena. Na podporu centra sepsala petici 

Loni odvysílaný dokument České televize Infiltrace: Obchod se zdravím přitáhl k centru Aktip značnou 

pozornost ze strany veřejnosti. V rámci natáčení centrum navštěvovala Ivana Lokajová, která za pomoci 

skrytých kamer nahrávala, jak to v poměrně drahé léčebné instituci chodí. 

Lokajová se v centru mimo jiné dozvěděla, že jí hrozí rakovina, a psycholožka jí následně doporučila najít si 

jako prevenci milence, a nebo podstoupit detoxikační kúru, po které lze rakovinu jednoduše “vykadit”. 

Vedoucí centra Aktip veřejně promluvila: Jsme průkopníky, hájí se 

Kontroverzní centrum od té doby čelí kritice a policie řeš trestní oznámení, které na Aktip podala obecně 

prospěšná organizace kverulant. “Uváděli lidi v omyl tím způsobem, že se tvářili, že budou léčeni podle 

nejnovějších poznatků západní medicíny a k tomu navíc ještě že dostanou jakýsi alternativní přístup, a tak to 

nebylo. Nebyla tam dokonce ani diagnostika, tedy aby lékař určil, co pacientovi vlastně je,” popsal 

Radiožurnálu ředitel organizace Vojtěch Razima. 

Vedení Aktipu dokument odmítlo jako tendenční a zmanipulovaný a jeho ředitelka, psychiatrička Jarmila 

Klímová, si postěžovala, že je “účelově sestříhaný”. Na legitimitě prováděné práce a léčebných postupech 

Klímová nadále pevně trvá. 

Léčitelům bez povolení bude hrozit až milionová pokuta 

Centrum nyní na svých internetových stránkách ohlásilo konec činnosti, jeho pracovníci však rovnou přechází 

pod nově vytvořenou platformu Jednotné medicíny, která plánuje na praxi Aktipu navázat. 

“Vážení a milí přátelé, AKTIP, tak jak jste ho znali, již přestal existovat. Na místo něj se tvoří nástupnická 

platforma Jednotné medicíny, která již dnes sdružuje daleko více odborníků, než byl původní koncept,” píše se 

na oficiálním Facebooku konzultačního a terapeutického institutu. 

Záměrné obelhávání pacientů? Dokument odhalil hrůzné praktiky institutu 

“Nyní jde vývoj dál a do daleko širších koncepcí. Brzy se potkáte s nástupní platformou zde na fcb i v odkazech 

na stránkách Jarmily Klímové,” slibuje Aktip. “Navíc pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, otevíráme od 

podzimu nový seminářový cyklus Jednotné medicíny, na který se budete moci přihlásit. Takže se vlastně vůbec 

neloučíme,” stojí v oznámení. 

Vážení a milí přátelé, AKTIP, tak jak jste ho znali, již přestal existovat. Na místo něj se tvoří nástupnická 

platforma… 

https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/centrum-aktip-kde-se-kadila-rakovina-konci-zaklada-platformu-jednotne-mediciny.shtml
https://www.frekvence1.cz/clanky/zpravy/centrum-aktip-kde-se-kadila-rakovina-konci-zaklada-platformu-jednotne-mediciny.shtml


Zveřejnil(a) AKTIP dne Pondělí 8. dubna 2019 

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 

video 

Autor: Frekvence 1 || Barbora Pisingerová 
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1. Policie znovu otevřela případ úředníka Matese 
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Kriminalisté na pokyn státní zástupkyně znovu otevřeli případ bývalého magistrátního úředníka Ivo Matese, 

kterého vyšetřují pro podezření z korupce. Mates, jenž měl na starosti komunikaci s firmami, které si od 

magistrátu pronajímají reklamní plochy, podle deníku Právo užíval vůz patřící jedné z firem ze skupiny 

BigBoard. „Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní spisový materiál vrácen kriminalistům prvního policejního 

obvodu k dopracování,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Trestní oznámení na bývalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městský mobiliář. Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a 

předpokládá se, že skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firmě BigBoard šito na 

míru. Magistrát i BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly. Se zjištěním ohledně Matese přišel deník 

Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčený od syna v roce 2017 a části roku 2018. Později se ukázalo, že volvo 

využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do Vltavy. V dokumentech o nehodě je jako držitel 

vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam figuruje jako účastník nehody. (ČTK) 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/57237227-0cc24c5152cdb0768cd4/


2. Staré hříchy nerezaví 
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Jaromír Jágr před třinácti lety málem přišel o řidičský průkaz kvůli parkování na místě pro hendikepované. Jak 

se situace za tu dobu změnila? Vydali jsme se do terénu. 

Co se týče zneužívání parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením, již po dlouhá lze Praze přidělit 

titul Výsostná bašta. Pro průzkum jsme si tak nemohli vybrat vhodnější prostor. Odbíjí poledne a právě míjíme 

pomník svatého Václava. Kousek odtud v červenci 2006 nachytali policisté nejznámějšího českého hokejistu 

Jaromíra Jágra, jak svůj luxusní vůz nechal v nočních hodinách stát na invalidech. „Špatně zaparkovat, a přijít až 

na dvanáct měsíců o řidičák? To je vostrý. Asi mě bude vozit kamarád, nebo budu jezdit autobusem,“ 

okomentovala tehdy událost tuzemská sportovní hvězda. Ze šlamastyky vyvázl díky špatně identifikovatelnému 

vodorovnému značení, jež podle znalců muselo být vidět na vozovce alespoň z 80 procent: svislá dopravní 

značka jednoduše nestačila. 

A to ani teď. „Parkovací místo pro osobu se ZTP musí být vždy doprovázeno jak svislou dopravní značkou, tak 

vodorovným značením,“ zdůrazňuje nám vedoucí Kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. 

Ostatně to je jeden z nejfrekventovanějších obranných argumentů, jak se amorální motoristé brání postihům, 

jež se ve správním řízení mohou vyšplhat až na hranici deseti tisíc korun. „Jeden muž z našeho sídliště se mi 

dlouho vysmíval, že mu za to nic nehrozí, když je obrázek vozíčkáře skoro setřený. Nevydržela jsem to a 

obrátila jsem se na příslušný úřad. Naštěstí mi pomohli a zpátky ho tam dodělali,“ říká k úspěšné nápravě 

dvaašedesátiletá Bohuslava z Mostu. 

(Ne)vinní 

Bez viny však nejsou ani imobilní členové naší společnosti. To nám rovněž potvrzuje předseda Národní rady 

osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, jenž hovoří o zneužívání především z řad rodinných 

příslušníků. „Poněvadž je parkovací průkaz přenosný, stává se, že autem jezdí někdo z příbuzných, aniž by vozil 

například strýce s hendikepem,“ doplňuje jej Dagmar Lanzová, jež má v Radě na starost dopravu. 

K „dokonalosti“ dovedli v minulosti tento systém zejména taxikáři v okolí Pařížské ulice, kam se z Václavského 

náměstí po chvíli přesunujeme. Podle jednoho z bývalých strážníků, který se této problematice věnoval více 

než dvacet let, zde řada žlutých automobilů stála oprávněně: „Dělaly se proti nim různé kampaně. Ale když 

jsem je přišel zkontrolovat, stáli tam v souladu se zákonem. Setkával jsem se s tím, že si řada z nich našla 

osmdesátiletou babičku, zblbnuli ji a hověli tady v klidu na její průkaz.“ Stejně tak dnes nenacházíme v této 

části vozidlo, u kterého by absentoval za sklem potřebný doklad s evidenčním číslem, razítkem příslušného 

úřadu a u nově vydaných karet i s fotografií. Smutnější je to s časem, neboť dovolené stání zde před budovou 

Ministerstva pro místní rozvoj mají maximálně na čtyři hodiny. Námi zaúkolovaný zvěd nicméně posílá v 

odpoledních hodinách textovou zprávu, že všechna auta limit značně překročila. Tuto formu dozoru však po 

strážnících nemůže nikdo chtít. Co ovšem smí, je odkrývání falzifikátů. Byť i zde bojují se zátarasy potíží. 

„Voláme na obecní úřady a chceme opravdu jediné. Jestli mohou potvrdit platnost parkovací karty. Kolikrát 

tam ale nikdo není, nebo to po nás chtějí dokonce písemně. A to je nám v ten moment k ničemu,“ svěřuje se 

dvojice ochránců zákona na Staroměstském náměstí. I přes všechny nesnáze se podle slov Ireny Seifertové 

podařilo odhalit strážníkům pražské městské policie v této oblasti za rok 2018 téměř deset tisíc přestupků, což 

je o osmnáct set více než v roce 2017. 

Někde málo, jinde moc 

Naše další kroky vedou na Mariánské náměstí – k sídlu magistrátu, kde se potkáváme s Vojtěchem Razimou, 

ředitelem obecně prospěšné společnosti Kverulant.org a člověkem, který v minulosti proti parazitování na 

místech pro ZTP veřejně bojoval. Sraz tady nemáme náhodou. Podle Václava Krásy zde fatálně chybí stání pro 

imobilní občany: „U bezbariérového vstupu je jediné. A to doopravdy nestačí. Další se tedy nachází z opačné 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/57402600-741ba2f771f3df0347a3/


strany, ale kvůli schodům a dlažebním kostkám je mi ničemu.“ Musíme mu dát za pravdu, byť u hlavního 

vchodu nakonec na ještě jedno narážíme. Všechna jsou zabraná. Padesátiletý Razima dokonce objevuje dvojici 

automobilů s parkovacími průkazy pro invalidy, jež volí „klasická“ místa. „U institucí, nemocnic a v zónách 

placeného stání je stav bohužel tristní. Naopak v nákupních galeriích se potýkáme mnohdy s nadbytkem,“ 

hodnotí nepoměr Lanzová. Právě obchodní domy platí za trn v oku běžných motoristů. „Před Vánoci praskala 

centra ve švech. Ale žádného vozíčkáře jsem tam v životě nepotkal,“ stěžuje si nám nahlas v podzemní garáži 

návštěvník jednoho z nich. 

Načapali jsme je 

Na závěr obhlídky se vracíme znovu k magistrátu, tentokrát do Jungmannovy ulice. Na trojlístku míst pro 

osoby těžce pohybově postižené odkrýváme prvního provinilce. Průkaz nikde. Než strážníci stihnou neetické 

chování vyřešit, žena usedá za volant. „Víte, že zde stojíte neoprávněně?“ ptáme se plavovlasé dámy. Reaguje 

podrážděnou reakcí, že šlo pouze o pár minut. I ty jí mohly na místě odlehčit peněženku až o 2500 Kč. „Viděli 

jsme sice zneužití, ale v nouzi. Cítím, že česká společnost pomalu dospívá. Když jsem šel tuhle stezku před 

deseti lety, těch bezpáteřních jsem načapal podstatně víc,“ hodnotí vývoj jednoznačně pozitivně Razima. 

Přílišný optimismus však krotí policejní statistiky: jen za loňský rok nařídili strážníci přes tři stovky odtahů v této 

věci, v samotném centru metropole jich pak bylo přes sto sedmdesát. Na čem se ale plně shodujeme, 

představuje nedostatek parkovacích míst v Praze. A to nejenom pro hendikepované. To už je ale zase jiný 

příběh… 

Bleskové shrnutí 

Pražští strážníci v roce 2018 odhalili 9755 přestupků neoprávněného parkování na místech pro hendikepované. 

■ Téměř 90 % těchto přestupků je oznamováno správnímu orgánu k dořešení. ■ Minulý rok nařídili strážci 

zákona 320 odtahů, jen v centru jich bylo 177. ■ V případě odhalení na místě hrozí motoristům pokuta až 

2500 Kč. 

Ve správním řízení pak částka od 5 do 10 tisíc korun. ■ Nejvíce přestupků bylo zjištěno na území městské části 

Praha 9, 11 a 1. 

Modrá není dobrá V zóně placeného stání není možné s průkazem ZTP parkovat bezplatně mimo sdružená 

stání vyhrazená pro vozidla tělesně hendikepovaných osob. Například v „modré“ zóně na Praze 1 je parkování 

zdarma denně pouze v čase od 6.00 do 8.00 hodin. Mimo tuto dobu je zde bezplatně povoleno zastavit a stát 

po dobu nanejvýš tří minut. Pozor! V případě místa pro osoby se zdravotním postižením neplatí pro ostatní 

šoféry možnost zastavit na tomto vyhrazeném parkovišti a využít doby, která nepřekročí tři minuty. Víte, že… … 

na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro 

osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené? 

(Blíže viz přehled.) Přehled vyhrazených stání pro těžce pohybově postižené 2 až 20 stání 1 vyhrazené stání 21 

až 40 stání 2 vyhrazená stání 41 až 60 stání 3 vyhrazená stání 61 až 80 stání 4 vyhrazená stání 81 až 100 stání 5 

vyhrazených stání 101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 151 až 200 stání 7 vyhrazených stání 201 až 300 stání 8 

vyhrazených stání 301 až 400 stání 9 vyhrazených stání 401 až 500 stání 10 vyhrazených stání 501 a více stání 2 

% vyhrazených stání Zdroj: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR (2009) 

Na nedostatečně viditelné vodorovné značení se viníci Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti 

Kverulant.org vidí nejčastěji vymlouvají jasné zlepšení ve věci zneužívání parkovacích míst pro hendikepované 

Václav Krása s Dagmar Lanzovou primárně kritizují nedostatek parkovacích míst Před budovou magistrátu na 

Mariánském náměstí jsme objevili auta, která z nedostatku pro hendikepované před veřejnými institucemi 

prostoru musela zvolit normální stání pro mobilní občany 

Foto Svět motorů 

Pražští strážníci nám popisují, že nejtěžší je zastihnout danou osobu přímo na místě Žena bez příslušného 

parkovacího průkazu argumentuje tím, že nikde jinde nebylo místo 

Autor: Text: Tomáš Hadač tomas.hadac@cncenter.cz 
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Nové vedení Prahy usiluje o omezení venkovní reklamy, billboardů, a zejména těch světelných. Dosáhnout 

částečného úspěchu se podařilo zatím u dvou společností. Spory trvaly osm let. Provozovatelé reklamy se brání 

mnohdy vynalézavě. 

Upozornil na to ředitel společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima, který se opakovaně dotazoval magistrátu a 

radnice Prahy 2, proč ještě nebyla odstraněna světelná obrazovka o velikosti 16 x 6 metrů v ulici Boženy 

Němcové u Nuselského mostu. Řízení o odstranění se vede od roku 2014 a podle informací z radnice Prahy 2 

ho úředníci přerušili, protože je těžké se s vlastníkem spojit. 

„Vlastníku reklamy bylo třeba v rámci řízení o odstranění stavby pro reklamu v minulosti doručovat písemnosti 

do Panamy, nyní se v rámci pokračujícího řízení řeší otázka zastoupení vlastníka i v tomto řízení společností se 

sídlem v ČR,“ stojí v prosincové odpovědi vinohradské radnice na Razimovu žádost o informace. 

Inzerci na stále svítící obrazovce přitom nabízí společnost BigMedia spadající pod společnost BigBoard Praha, 

kterému šéfuje často se v Praze zdržující podnikatel Richard Fuxa. Jak Právo informovalo, právě firmy okolo 

společnosti BigBoard Praha půjčovaly automobil Volvo XC60 úředníkovi pražského magistrátu Janu Matesovi, 

který měl na starosti právě reklamu. 

Podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) má letos z Prahy zmizet 400 velkoformátových poutačů 

společností EuroAWK a ORIS, které definitivně prohrály spor s magistrátem o uvolnění pozemků. 

Autor: (trj) 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/57616107-f1dc2ba8abdf6eecb6ed/
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Odstraňování billboardů 

Zákaz umísťování billboardů u dálnic a silnic první třídy platí v Česku již od prvního září 2017. Ještě měsíc 

předtím se vsadil Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.org s Markem Pavlasem, 

prezidentem Svazu provozovatelů venkovní reklamy, o láhev kvalitního rumu. V sázce šlo o to, zda americká 

společnost ACE Media vyhraje v mezinárodní arbitráži stovky milionů korun, které požadovala po státu jako 

odškodnění za odstranění reklamních poutačů v blízkosti zmiňovaných komunikací. Firma ovšem do roku 2018 

ani nestihla žalobu podat, což bylo jedním z kritérií dohody. Vítězem tak je Vojtěch Razima, kterému minulý 

týden přišla poštou láhev slíbeného alkoholu. 

-had- 

Víte, že… … v roce 2017 silničáři před začátkem demontování zakázaných poutačů napočítali kolem 3000 

těchto zařízení? … legální zůstávají billboardy například uvnitř obcí – v takzvaném souvisle zastavěném území? 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/58519983-7dd2fc9921f0ddc81f4a/
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Ovlivňování kontrolních mechanismů hrozí podle protikorupčních organi‑ zací (Nadační fond proti korupci, 

Oživení, Vraťte nám stát a Kverulant) v případě, že sněmovna přijme návrh prezidenta Miloše Zemana na 

jmenování bývalého poslance ČSSD Zdeňka Koudelky do pozice zástupce ombudsmanky. Podle nich nemá 

dostatečný morální kredit. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/58935410-6eec4b1e3fd6936c7c37/
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Závadná paliva 

S kvalitou paliv si často čerpací stanice hlavu nelámou, na což pak nejvíce doplácí běžní motoristé. Názorným 

příkladem toho jest kontrola České obchodní inspekce (ČOI) z loňského 23. května v jihočeských Kaplicích na 

pumpě Mol, při níž objevila závadný benzin Evo 95. Ten neuspěl v jakostním měřítku „Tlak par DVPE“. ČOI 

proto následně vydala zákaz prodeje tohoto paliva, který ovšem maďarský řetězec nerespektoval a přes třicet 

dva tisíc litrů poslal bez ostychu na své další čerpačky. Část nevyhovujícího objemu (6537 litrů) prodával za 

plnou cenu také na pumpě na D1 u Průhonic ve směru na Prahu. A právě tam 6. června téhož roku neprošel 

opět inspekční kontrolou ve stejném parametru, jak upozornil Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti 

Kverulang.org. „V obou zmiňovaných případech se jednalo o kritérium, které nemá žádný negativní efekt na 

činnost vozidla,“ říká Tomáš Lux, retailový ředitel společnosti Mol ČR. Malý vliv na motor a životní prostřední 

uvedla ve svém zářijovém příkazu také ČOI. I přesto za dvojnásobný přestupek uložila společnosti pokutu ve 

výši 140 000 Kč. 

–had- 

Dozor hříšníků 

Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.org sestavuje již od února 2014 detailní seznam 

čerpacích stanic, které byly ČOI pokutovány částkou vyšší než deset tisíc korun. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/59557735-a7534b930fe9f911279c/
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MICHAL HRABAL 

Brno – 

Podle něj se billboard v ulici po metrech stěhuje, momentálně je na pozemku nemocnice. „Někdo tam vysekal i 

nějaké keře. Nechápu to. Je to jako kdybych bez dovolení přišel k někomu na zahradu, postavil tam reklamu a 

ještě tam vysekal zeleň,“ řekl Závodský. 

Představitelé nemocnice o reklamě na svém pozemku nevěděli. „Domníváme se, že tam byl poutač 

pravděpodobně přesunutý z jiné plochy. Situaci ohledně odstranění řešíme se stavebním úřadem,“ sdělila 

včera mluvčí nemocnice Beatrix Křížová. 

Zástupci brněnského magistrátu zdůrazňují, že se snaží postupně z ulic nelegální billboardy dostat. Loni 

úředníci magistrátu rozeslali devadesát výzev k odstranění billboardů. „Počet nepovolených reklamních 

zařízení se v Brně od roku 2013 odhadem snížil asi o osm set,“ uvedl Poňuchálek. 

Podle koordinátora Besipu Pavla Čížka je u reklamních panelů nebezpečný pro motocyklisty i řidiče aut náraz 

do jeho konstrukce. „Dalším problémem je odpoutání pozornosti od řízení. „Záměr reklam je přitáhnout 

pohled. Je jedno jestli rozesmíváním, nebo upoutávkou třeba na nahou ženskou,“ míní Čížek. 

Ředitel společnosti Kverulant bojující za odstranění billboardů od dálnic a silnic prvních tříd mimo zastavěné 

území Vojtěch Razima zase zdůraznil nebezpečnost takzvaných led billboardů, které svítí a oslňují. 

Kromě bezpečnosti vadí aktivistovi Závodskému rovněž fakt, že reklamy hyzdí krajinu. „Když už někde máte 

zeleň, měli byste si ji užít, místo toho tam máte les billboardů,“ mrzí ho. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/60489561-c90b60cc77e0b873f311/
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Reklamy u silnic v Brně na mnoha místech stojí nelegálně. Brněnský magistrát se snaží o jejich odstranění. I na 

popud obyvatel. Za šest let jich zmizelo asi osm set. 

MICHAL HRABAL 

Brno – 

Podle něj se billboard v ulici po metrech stěhuje, momentálně je na pozemku nemocnice. „Někdo tam vysekal i 

nějaké keře. Nechápu to. Je to, jako kdybych bez dovolení přišel k někomu na zahradu, postavil tam reklamu a 

ještě tam vysekal zeleň,“ řekl Závodský. 

Představitelé nemocnice o reklamě na svém pozemku nevěděli. „Domníváme se, že tam byl poutač 

pravděpodobně přesunutý z jiné plochy. Situaci ohledně odstranění řešíme se stavebním úřadem ve Starém 

Lískovci,“ sdělila včera mluvčí nemocnice Beatrix Křížová. 

Závodský bojuje za odstranění billboardů přes čtyři roky, především v Brně-středu, kde působí také jako 

zastupitel. Po jeho upozornění řada reklam zmizela. „Za ty roky už by to mohly být i stovky billboardů,“ 

zapřemýšlel. 

Velká koncentrace reklamních ploch je podle něj nyní třeba v Hradecké ulici. „Tam je to jeden billboard vedle 

druhého,“ přiblížil. 

Zástupci brněnského magistrátu zdůrazňují, že se snaží postupně z ulic nelegální billboardy dostat. „V 

minulosti jsme takto vyčistili například ulice Sportovní, Černovická, Jedovnická, Hviezdoslavova, Kníničská, 

Uhelná. Nyní řešíme Hradeckou,“ vyjmenoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. 

Loni úředníci magistrátu rozeslali devadesát výzev k odstranění billboardů. „Počet nepovolených reklamních 

zařízení se v Brně od roku 2013 odhadem snížil asi o osm set,“ uvedl Poňuchálek. 

Podle koordinátora Besipu Pavla Čížka je u reklamních panelů nebezpečný pro motocyklisty i řidiče aut náraz 

do jeho konstrukce. „Dalším problémem je odpoutání pozornosti od řízení. „Záměr reklam je přitáhnout 

pohled. Je jedno, jestli rozesmíváním, nebo upoutávkou třeba na nahou ženskou,“ míní Čížek. 

Ředitel společnosti Kverulant, bojující za odstranění billboardů od dálnic a silnic prvních tříd mimo zastavěné 

území, Vojtěch Razima zase zdůraznil nebezpečnost takzvaných led billboardů, které svítí a oslňují. 

Kromě bezpečnosti vadí aktivistovi Závodskému rovněž fakt, že reklamy hyzdí krajinu. „Když už někde máte 

zeleň, měli byste si jí vážit, místo toho tam máte les billboardů,“ mrzí ho. 

V silničním ochranném pásmu je k umístění a provozování reklamního zařízení nutný souhlas policie. „V 

souvisle zastavěném území měst a vesnic rozhoduje příslušný stavební úřad o tom, zda bude projednání s 

námi vyžadovat,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/60489725-f10a10a1bbd1a5c211b2/
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(textový přepis článku není k dispozici) 

... milencem, ukončilo podle svého Facebooku činnost, upozornil spolek Kverulant.  pcl  Premiéři dnes budou 

jednat o brexitu  Brusel – V belgické metropoli se dnes sejdou premiéři členských zemí EU. Budou jednat o 

tom, zda povolí Velké Británii další... 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/60971439-4771e9992b095c825feb/
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Praha – Terapeutické centrum AKTIP, jež v dokumentu Obchod se zdravím radilo zákaznici léčit rakovinu 

milencem, ukončilo podle svého Facebooku činnost, upozornil spolek Kverulant. 

Autor: (pcl) 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/60981055-1603591c95ff9a891e05/
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... zákaznici léčit rakovinu milencem, ukončilo podle svého Facebooku činnost, upozornil spolek Kverulant.  pcl  

Premiéři dnes budou jednat o brexitu  Brusel – V belgické metropoli se dnes sejdou premiéři členských zemí 

EU. Budou jednat o tom, zda... 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/60974325-de732a8f8596de16290d/
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Na rohu Radlické ulice s ulicí Mezi lány ozařuje od roku 2012 široké okolí soustava světelných billboardů. 

Jeden z nich byl povolen na pět let do roku 2017 jako dočasná stavba, pak měl zmizet. Jenže stavební úřad 

Prahy 5 dočasnost stavby prodloužil o dalších pět let, upozornila společnost Kverulant.org, která bojuje proti 

rušivým billboardům. 

Billboard na místě stále je, přestože rozhodnutí stavebního úřadu zpochybnil magistrát. Stavební úřad ho má 

podle jeho verdiktu posoudit znovu. 

„Billboardáři navíc o prodloužení povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak 

měl zahájit řízení o odstranění stavby,“ řekl ředitel společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima. 

Kvůli podezření, čím bylo rozhodování stavebního úřadu Prahy 5 motivováno, se Razima obrátil na policii. 

Oznámil jí, který úředník dokument podepsal. 

Autor: (trj) 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/64477768-46baa80933fbe4184063/
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Před loňskými obecními volbami slibovali uchazeči o přízeň pražských voličů, že zatočí ve městě s billboardy u 

silnic. Slib nyní vedení Prahy připomněly společnost Kverulant.orga a spolek nechceme-billboardy.cz. 

„Spolek žádá po magistrátu urychlené odstranění těchto billboardů a mimo jiné uvádí, že 31 z nich se nachází 

podél silnic 1. třídy a jejich odstranění je v přímé kompetenci magistrátu a že 20 nosičů u dálnic navíc stojí na 

pozemku hl. m. Prahy, takže město může jejich sundání urychlit vypovězením nájemní smlouvy,“ uvedl ředitel 

společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima. Seznam billboardů k aktuálnímu odstraňování, který spolek sestavil, 

čítá 183 položek. 

Magistrát tvrdí, že nijak neotálí. V jeho působnosti jsou silnice 1. třídy, na které se vztahuje zpřísnění zákona. V 

Praze jsou ale podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana takové silnice jen tři. Jde o část Strakonické mezi 

Radotínem a hranicemi Prahy, Lipskou, která vede okolo letiště a přechází v dálnici D 7 na Slaný, a Cínoveckou 

v Praze 8. Billboardy u dálnic spadají pod ministerstvo dopravy. 

„Zatím se podařilo odstranit 42 reklamních zařízení a další dvě byla zakryta (Lipská, Cínovecká). V nejbližších 

dnech bude do odstranění zakryto další zařízení a jedno vypnuto (Strakonická),“ sdělil Právu Hofman. 

Některé reklamní nosiče byly podle magistrátu postaveny na černo, bez povolení. „Přesný počet reklamních 

zařízení na území města nedokážeme sdělit,“ upozornil Hofman. Navíc počet černých, nikdy nepovolených 

reklam se neustále mění. 

„Jakmile takové zařízení zjistíme, ihned zasíláme výzvy k odstranění. Velmi hrubým odhadem zbývá k 

odstranění zhruba 33 reklamních zařízení,“ doplnil mluvčí. 

Podle spolku nechceme-billboardy.cz jsou billboardy nebezpečné, odvádějí pozornost řidiče a jsou často 

mnohem výraznější než dopravní značení. Les billboardů se považuje za výrazný, esteticky nepřijatelný zásah 

do krajiny i městských prostranství. Svítící, otočné, digitální i jiné billboardy jsou zdrojem světelného smogu. 

Spolek na svém webu také uvedl, že byznys s billboardy zavání korupcí. 

Předpokládá se, že billboardům, které stojí na městských pozemcích, vyprší nájemní smlouva a nebude se dále 

prodlužovat. Nosič by pak měl zmizet. Jak Právo upozornilo, vždy tomu tak není a najdou se úředníci, kteří 

smlouvu prodlouží. 

Takový případ se týká Radlické ulice v Praze 5. Padlo v něm trestní oznámení, ale billboard stojí. „Stále čekáme 

na rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj. Městská část není účastníkem řízení. Paní ředitelka Tyršovy školy 

nám taktéž neposlala žádný podnět, nebo námitku, nesouhlas,“ sdělila Právu mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová. 

Zákaz téměř veškeré reklamy platí už dva roky v Pražské památkové rezervaci. 

Zatím se podařilo odstranit 42 reklamních zařízení a další dvě byla zakryta 

Vít Hofman 

Foto PRÁVO – Milan Malíček 

Mezi záplavou billboardů zanikají dopravní značky. 

Autor: Petr Janiš 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/64687021-727dff11d3b4fc134cf6/
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Beztrestní úředníci? 

Říká se, že za chyby se platí. Pro české úředníky to ale neplatí. Úředníci a také politici svými chybami způsobili 

státu v posledních pěti letech škodu 944 milionů korun. Tyto peníze musely být vyplaceny na různých 

odškodněních, pokutách a náhradách. Přestože zákon umožňuje od viníků v obecní a krajské rovině vymáhat 

až 4,5 násobek platu, podařilo se vymoci jen směšný díl – 0,71 procenta. Spočítala to obecně prospěšná 

společnost Kverulant, která dlouhodobě upozorňuje na chyby státu a korupci. 

„Lidé nám v anketě uvedli, že by úředníci měli za svoje selhání platit všechno ze sta procent. To by byl ale 

extrém. My jsme se teď však dostali do druhého extrému, kdy úředníci zaplatili jen sedm desetin procenta 

způsobených škod,“ řekl ředitel Kverulantu Vojtěch Razima. 

Nejvíc za chyby úředníků platilo odškodné či pokuty ministerstvo zemědělství, a to 247 milionů korun, pak 

obrana, vnitro a magistrát města Karlovy Vary. 

„Je alarmující, jak zřídkavě úředníci za svá pochybení pykají. To, zač v soukromém sektoru mnohdy padají 

hlavy, případně dokonce kvůli čemu nastávají bankroty, to úředníkům prochází prakticky bez mrknutí oka,“ 

rozhořčil se nad analýzou hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. 

„Pokud pracujete u zaměstnavatele, kde je standardem zametání škod pod koberec, pak není divu, že se 

začnete podle toho chovat,“ doplnil to Marek Zelenka ze spolku Oživení, který se zabývá problematikou střetu 

zájmů, korupce a transparentnosti veřejného sektoru. 

I když je miliarda hrozivé číslo, je potřeba přiznat, že do toho spadají i pokuty, které jedna státní organizace 

vyměří druhé. Peníze se tak jen přesypou z jednoho veřejného měšce do druhého. Na to se také úřady – 

například ministerstvo zemědělství – často odvolávají, když vysvětlují, proč nedaly svým pracovníkům žádnou 

sankci. Mnohem častější reakcí však je, že úřad není schopen dohledat konkrétního člověka, který za pochybení 

může. 

Pokuta za losovačku 

Proč ale mezi ministerstvy najednou tak vyčnívá město Karlovy Vary? Může za to jedna jediná astronomická 

pokuta za notoricky známou „karlovarskou losovačku“, kdy se vybíral stavitel karlovarské KV Areny a 

administrátor zakázky tak dlouho šmátral v osudí, až vybral zjevně označeného soutěžitele. Finanční úřad za to 

městu udělil sankci za porušení rozpočtové kázně. V jednu chvíli se dokonce mluvilo o pokutě 300 milionů 

korun. „Nakonec město v roce 2016 uhradilo částku 72,7 milionu korun za podvod samotný, související penále 

a úrok z posečkání, za porušení rozpočtové kázně při výstavbě Výstavního, sportovního a kongresového 

centra,“ uvedl mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Chyba v tomto případě nepadá na úředníky, ale na 

zastupitele, kteří zakázku schválili. Ale ani ti za to nenesou žádnou odpovědnost... 

„Domnívám se, že v tehdejší době ještě nebylo považováno za možné trestně stíhat rozhodnutí kolektivního 

orgánu, pokud nebyl přímo prokázán úmysl,“ dodává Kopál. 

Největší díl pokut a odškodnění padá na hlavu ministerstva zemědělství, ale tady i šéf Kverulantu Razima 

vyjádřil určité pochopení, protože se často týkaly složitých restitučních sporů a dotací. Mluvčí ministerstva 

zemědělství Vojtěch Bílý popsal, že se jedná třeba o případy, kdy dotace musela být vyplacena dodatečně po 

skončení dotačního programu. „Jde o částku přesahující 18 milionů. Stalo se tak většinou proto, že rozhodnutí 

o neposkytnutí dotace bylo po letech zrušeno správními soudy,“ vysvětlil Bílý. Peníze tak v rozpočtu vypadají 

jako „odškodnění“. Ministerstvo zemědělství také za svými lidmi stojí. „V těchto případech nelze hovořit o tom, 

že by se úředníci respektující dosavadní rozhodovací praxi dopustili nějakého pochybení,“ upozornil mluvčí 

Bílý. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/65737096-34143d7b0138762fd3bb/


Nejvíc peněz naopak vymohlo od úředníků za jejich chyby ministerstvo pro místní rozvoj. 

Kovanda ale upozornil, že úředníci nemají příliš motivaci své profesní jednání zlepšovat, neboť vědí, že jim za 

případné pochybení stejně s největší pravděpodobností postih nehrozí. „Alespoň tedy ne ten, jenž by je 

finančně bolel. Chybovat může každý, ale je třeba mít nastaveny mechanismy, které něčemu takovému 

podruhé zabrání. A pokud takovéto mechanismy budou funkční, celá tuzemská veřejná správa se bude 

zkvalitňovat,“ věří ekonom. 

Poučení a důslednější vymáhání 

Také podle Zelenky z Oživení by se měl zákon dodržovat důsledněji. „Pokud se stala škoda, mělo by to 

primárně zajímat nadřízené a interní audit. Výsledkem by mělo být jednak poučení propříště, ale také zvážení, 

zda šlo o systémový problém nebo osobní selhání,“ uvedl. Hned nato nicméně upozornil, že v praxi je 

vymožení škody za osobní selhání často ovlivněno střetem zájmů mezi těmi, kdo by měli škodu vymáhat, a 

samotnými škůdci. „Nadřízený si nevymáháním škody po podřízeném vytvoří luxusní postavení, kdy má 

zavázaného kolegu. Proto doporučujeme, aby se vymáháním škody vždy zabýval kolektivní orgán. V případě 

obcí se často nazývá škodní komise,“ doplnil Zelenka. 

Jak chybují a (ne)platí úředníci MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Například jen nepřiměřeně dlouhá restituční řízení stála ministerstvo 3,8 milionu korun. Vymožených 381 

korun byla náhrada penále od zaměstnance, který opožděně nahlásil změnu údajů potřebných pro úhradu 

pojistného. 

Pokuty a škody: 247 mil. Kč 

Vymoženo 381 Kč MĚSTO KARLOVY VARY 

Finanční úřad v roce 2016 radnici vyměřil pokutu za chyby při schvalování veřejné zakázky na výstavbu 

kongresového centra (v podstatě to byla pokuta za legendární „karlovarskou losovačku“). 

Pokuty a škody: 72,7 mil. Kč 

Vymoženo 0 Kč MINISTERSTVO OBRANY 88 mil. Kč 

Jakub Fajnor z tiskového odboru vysvětlil, že ministerstvo bylo pokutováno za pozdní odvod DPH, porušení 

rozpočtové kázně a za nesprávný úřední postup podle zákona o vojácích z povolání, kdy ministerstvo žalovalo 

102 lidí. Ti vyhráli a ministerstvo jim Pokuty a škody: muselo zaplatit právní zastoupení. 

Vymoženo 0 Kč MINISTERSTVO VNITRA 

Mluvčí Ondřej Krátoška uvedl, že nejčastěji dochází k chybám jako průtahy v řízení, nesprávný úřední postup a 

„při výkonu činnosti policie“. 

Úředníci svými chybami promrhali 944 milionů korun. Podařilo se od nich vymoci náhrady ve výši pouhých 0,7 

%. 

Pokuty a škody: 73 mil. Kč 

Vymoženo 1,7 mil. Kč BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA 

Penále: 544 korun 

Podle mluvčího Ladislava Štíchy jeden pracovník najatý na dohodu o provedení činnosti neodvedl řádně 

zdravotní pojištění a BIS musela zaplatit penále. Od příslušného zpravodajce tuto částku vymohla. 

Vymoženo: 544 korun MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Ministerstvo požaduje úhradu od obcí a krajů v souvislosti s pochybeními vzniklými činností stavebních úřadů, 

která konkrétně spočívají v nesprávném úředním postupu nebo ve vydání nezákonného rozhodnutí. 

Odškodnění a pokuty: 26,7 mil. Kč 

Vymoženo 4 mil. Kč KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Mluvčí Nikola Birklenová vysvětlila, že se jednalo o dvě sankce udělené Moravskoslezskému kraji ze strany 

ÚOHS v rámci dvou veřejných zakázek v roce 2018, které pro Moravskoslezský kraj administrovaly externí 

právní společnosti. Vzhledem k tomu, že v rámci smluv jsou jasně uvedeny podmínky odpovědnosti externích 



firem za případné škody, zmiňované společnosti se k problému postavily čelem, zodpovědnost převzaly a 

pokutu zaplatily. 

Pokuta: 75 tis. Kč 

Vymoženo: 75 tis. Kč 

Autor: Jakub Pokorný Eva Pospíšilová 
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PRAHA Téměř miliardovou škodu způsobili státu v posledních pěti letech svými chybami úředníci a politici. 

Přestože zákon umožňuje od nich vymáhat náhradu až do 4,5násobku jejich platu, ve skutečnosti se podařil 

vymoci jen zlomek – 14 milionů korun. 

Vyplývá to z analýzy organizace Kverulant, která upozorňuje na chyby státu a korupci. 

Organizace oslovila celkem 115 institucí veřejné správy. Podrobné informace o náhradách za škody a pokutách 

způsobených zaměstnanci podalo 107 z nich. 

A více než osmdesát institucí uvedlo, že ve sledovaném období muselo platit. 

Třeba magistrát města Karlovy Vary dostal pokutu ve výši 72,7 milionu korun za notoricky známou 

„karlovarskou losovačku“, kdy se vybíral stavitel karlovarské KV Areny a administrátor zakázky tak dlouho 

šmátral v osudí, až vybral zjevně označeného soutěžitele. 

Vůbec nejvíc za chyby státních úředníků zaplatilo ministerstvo zemědělství, a to celých 247 milionů korun. 

Více na str. 2 

Autor: Eva Pospíšilová, Jakub Pokorný reportéři MF DNES 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/65736332-5f47a84e83af4c2b651d/
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Echt Blitzkrieg 

Před 123 lety vyhráli Britové – po 38 minutách bombardování paláce zanzibarského sultána – nejkratší válku v 

dějinách. Kromě toho v bažině utonul Ludvík Jagellonský (1526), vybuchla Krakatoa (1883), v Brně vznikla zoo 

(1953), poprvé byla zaznamenána ebola (1976) a francouzské Ústavodárné shromáždění schválilo Deklaraci 

práv člověka a občana (1789). Právě o 32 měsíců později sjela poprvé k zemi „bezbolestná“ gilotina. 

Vykrmte se s Andrejem 

Od začátku roku jsem zhubl o 12 kilo, pochlubil se na sociálních sítích Andrej Babiš a okamžitě se stal terčem 

posměchu. Hubne prý jak zisky Agrofertu, jiní Babišovi doporučili, že by měl ke snížení váhy přimět spíš 

ministryně financí a pro místní rozvoj. Nechybělo ani doporučení, aby se před nástupem do vězení vykrmil do 

zásoby. 

Velmi pomalé rychlé občerstvení 

Síť restaurací Vapiano spustila revoluci na trhu rychlého stravování, když namísto hamburgerů nabídla 

těstoviny a pizzu z kvalitních surovin ve stylovém prostředí. Jenže převrat se nekonal, společnost loni prodělala 

100 milionů eur, akcie strmě padají a šéfové se mění jak na běžícím pásu. Ukázalo se totiž, že na rychlé 

občerstvení je obsluha ve Vapianu až příliš pomalá. 

hodnota v EUR 20 15 10 5 0 2018/8 2019/8 

Vůdcův kolotoč 

Atrakce s názvem „Orlí let“ byla v německém zábavním parku Tatzmania v provozu jen pár týdnů, pak ji 

provozovatel raději zavřel. Na rozdíl od něj si totiž návštěvníci všimli, že kolotoč svým tvarem až příliš 

připomíná dva hákové kříže. Ještě by nakonec někoho napadlo srazit podpatky a zvednout ruku. To víte, ein 

Volk, ein Reich, ein Karussell! 

14 

milionů korun 

vymohl stát podle analýzy neziskovky Kverulant v posledních pěti letech z chybujících úředníků. Jejich kiksy 

přitom způsobily škodu za celých 944 milionů korun. Vyvozovat osobní zodpovědnost určitě není pokaždé 

namístě (třeba v případě složitých restitučních sporů ministerstva zemědělství), přesto se jaksi nemůžeme 

zbavit dojmu, že úředník úředníku vlkem prostě nebude. 

Ministerská trollí farma 

Polská vláda má další skandál. Náměstek ministra spravedlnosti Łukasz Piebiak rezignoval poté, co vyšlo 

najevo, že si najal „trolla“ Emilii, aby pomlouvala špičky tamní justice, které nesouhlasily s reformou soudů. A 

Emilia se činila. Celkem různým adresátům rozeslala dvě tisícovky dopisů a e-mailů, ve kterých propírala 

smyšlené pikantnosti ze života nepohodlných soudců. Polská demokracie se ve světě pomalu stává pojmem. 

Pekingovi chytráci 

Český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto nepojede kvůli zákazu čínských úřadů na turné. V Číně si totiž 

„přeložili“ jeho název a kvůli hádce s hlavním městem o Tibet se soudruzi rozhodli umělce do země nevpustit, i 

když s Prahou nemá soubor nic společného a jmenuje se podle zakladatele Josefa Pražáka. Očekáváme, že 

čínský truc brzy vygraduje tím, že ze všech domů v zemi středu demontují prahy. 

Alexander Dubček tankuje super 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/66093800-348c79601fb6caf6cfca/


Slovenský velkofilm „Ľudská tvár“ o osudech Alexandra Dubčeka získává kontury. Brežněva má hrát Gérard 

Depardieu, Steven Seagal ztvární basmačského banditu Ibrahima Beka a Dubčeka zatím neznámá hvězda. 

Producent Andrej Leca sice film nikdy netočil a Audiovizuální fond SR mu odmítl přispět s tím, že 

ambicióznímu projektu chybí jasná dějová linka, přesto doufá, že peníze sežene. My taky. Komedie by to 

mohla být slušná. 

Kouzelnice Klára 

Premiér Babiš oznámil radostnou novinu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová „našla dalších deset 

miliard z evropských zdrojů“. Díky tomu se prý dofinancují školky, školy, silnice a další resty v regionech. 

Úžasné. Jen bychom se chtěli obou zeptat, jak se dá ztratit a zase najít deset miliard. Příště by nám mohli 

ukázat něco v Houdiniho stylu. Co třeba pouta, svěrací kazajka, nechat se zaletovat do sudu a šup do Orlíku? 

FOTO: archiv, ČTK 
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PRAHA Dávejte si velký pozor, kdo vám přijede po poruše nebo havárii hlavně na dálnici odtáhnout vůz. 

Hlavně si ohlídejte, jestli přijela firma, kterou jste volali, a cenu. 

Kolegovi Vojtěcha Razimy z neziskové organizace Kverulant.org se před časem stalo, že naletěl „lovcům 

odtahů“. „Natankoval místo nafty benzin, přijela odtahová služba, naložili auto a pak si řekli nesmyslně 

vysokou cenu. Takže kolega nechal svoje auto zase sundat,“ vypráví Razima. Kverulant se pak kauzou začal 

zabývat. Typické předražení může být z 3 500 korun na deset tisíc. 

Dálnice mají už několik let rozparcelované velké odtahové služby na základě smluv se silničáři (platí to u 

odtahů, které si řidič nevolá sám). 

Jim se nyní snaží konkurovat pojišťovny, které mají také své odtahovky a už mají také pár úseků ve správě. 

Pojišťovny zároveň varují, že nemusí z pojistky dnešní často vyšponovanou cenu proplatit. 

„Výhoda u nás je, že řidiči nabouraných vozidel by si byli jistí, že odtah plně uhradí pojišťovna,“ lobbuje ředitel 

České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. 

Pokračování na str. 4 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/67515514-2a3e8d24e3aea65dab02/
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Pojišťovny proti odtahovkám 

Pojišťovny chtějí vytlačit z dálnice odtahovky, které viní z předražování služeb. 

Pokračování ze str. 1 

Existují i jiné odstrašující příběhy z praxe na dálnicích, které nezisková organizace Kverulant zmapovala. 

Jedna odtahová služba na dálnici ocenila padesátikilometrový odtah na 10 tisíc korun, přestože „na 

pojišťovnu“ by stál jen 3 500 korun. 

A vyskytly se i příběhy, kdy jedno auto přijely odtáhnout dvě služby a přetahovaly se o něj. Jedna tvrdila, že 

spravuje uvedený úsek silnice, a ta druhá, že si ji řidič zavolal. 

Ještě větší byznys a možné předražení se týká nákladních aut a jejich vyproštění. Nevyžádaná odtahovka 

jednou takhle odhadla vyproštění na 40 tisíc korun. Autodopravci nezbylo než rychle souhlasit, aby neblokoval 

provoz. Za 40 tisíc by ale nejspíš byl ještě vděčný. „Autodopravci poté za toto vyproštění přišla finální faktura 

na bezmála 130 tisíc korun bez DPH,“ popisuje Vojtěch Razima. 

Nyní se hraje o to, kdo bude na dálnicích odtahovat v budoucnosti. Silničáři by měli vypsat další zakázky. Jde 

minimálně o dálnici D10 do Liberce, D6 do Karlových Varů a další menší kousky. 

Naštvané pojišťovny 

Pojišťovny by rády tento byznys převzaly a argumentují, že to pro běžné motoristy bude výhodné. 

A jak to funguje? Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své p o j i š ť o v n y nebo 

třeba aut o m o b i l k y a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. 

Jenomže pak jsou tu případy, kdy si ji nezavolá, třeba proto, že je zraněný, v šoku, nemá havarijní pojištění. 

Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Zavolají některou „ze svých odtahovek“. 

Ředitelství silnic a dálnic totiž rozparcelovalo české dálnice na menší úseky a každý si vysoutěžila jedna 

odtahová služba. 

Třeba dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy Jerex a Pretol. A pojišťovny s jejich cenami nemusejí 

souhlasit. 

„Ředitelství silnic a dálnic si vybírá jednu odtahovku na jeden dálniční úsek. Vidíme případy zneužití tohoto 

monopolu. Pojišťovny nemají kontrolu nad výkonem odtahu a především nad jeho cenou, což se může 

negativně dotknout zákazníků,“ stěžuje si ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stávající praxi s monopolními odtahovkami brání. „Máme vysoutěžené partnery 

pro odstraňování překážek na dálnicích, kteří jsou vyzýváni správcem komunikace na základě pokynu policie. 

Vzešli z otevřených výběrových řízení, kde byly definovány požadavky na vybavení, včetně dojezdového času a 

dalších podmínek,“ uvedl Jan Studecký z ŘSD. 

Na opravované dálnici D1 smluvní odtahovky zároveň drží pohotovost. 

„Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy by na rozestavěnou dálnici přišla stavební firma ze sousedství a řekla 

investorovi: vyhoďte konkurenci, byť má smlouvu, my bychom to udělali levněji,“ vysvětluje zavedenou praxi 

zdroj z ŘSD. 

Ucpaná dálnice 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/67514627-b36d22c6fc08d7d79039/


Jenže se může vyskytnout i opačný problém – tvrdohlavý řidič trvá na tom, že mu pro nabourané auto dojede 

kamarád, celá ucpaná dálnice čeká a policie, která může nucený odtah nařídit, zrovna není na místě. 

Bývalý ministr Dan Ťok proto loni začal psát zákon, který by řidiči nařídil strpět „úřední odtah“ aspoň na 

nejbližší bezpečné místo mimo dálnici i bez policie. 

Jak nenaletět 

Zavolejte si odtahovku sami. Využijte asistenční službu své automobilky nebo pojišťovny. Asistenti už by vám 

měli říci, kolik to bude stát a co pojistka kryje. Pokud z nějakého důvodu nemůžete využít službu pojišťovny, 

vyptejte se určitě na cenu. Odtah na pár desítek kilometrů by měl stát jednotky tisíc korun. Nevyžádaný odtah 

můžete odmítnout, pokud jste si zavolali vlastní. Pokud ho ovšem nenařídí policie. 

Ilustrační foto: Petr Topič, MAFRA 

Autor: Jakub Pokorný reportér MF DNES 
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Pojišťovny proti odtahovkám 

Pojišťovny chtějí vytlačit z dálnice odtahovky, které viní z předražování služeb. 

Pokračování ze str. 1 

Existují i jiné odstrašující příběhy z praxe na dálnicích, které nezisková organizace Kverulant zmapovala. 

Jedna odtahová služba na dálnici ocenila padesátikilometrový odtah na 10 tisíc korun, přestože „na 

pojišťovnu“ by stál jen 3 500 korun. 

A vyskytly se i příběhy, kdy jedno auto přijely odtáhnout dvě služby a přetahovaly se o něj. Jedna tvrdila, že 

spravuje uvedený úsek silnice, a ta druhá, že si ji řidič zavolal. 

Ještě větší byznys a možné předražení se týká nákladních aut a jejich vyproštění. Nevyžádaná odtahovka 

jednou takhle odhadla vyproštění na 40 tisíc korun. Autodopravci nezbylo než rychle souhlasit, aby neblokoval 

provoz. Za 40 tisíc by ale nejspíš byl ještě vděčný. „Autodopravci poté za toto vyproštění přišla finální faktura 

na bezmála 130 tisíc korun bez DPH,“ popisuje Vojtěch Razima. 

Nyní se hraje o to, kdo bude na dálnicích odtahovat v budoucnosti. Silničáři by měli vypsat další zakázky. Jde 

minimálně o dálnici D10 do Liberce, D6 do Karlových Varů a další menší kousky. 

Naštvané pojišťovny 

Pojišťovny by rády tento byznys převzaly a argumentují, že to pro běžné motoristy bude výhodné. 

A jak to funguje? Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své p o j i š ť o v n y nebo 

třeba aut o m o b i l k y a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. 

Jenomže pak jsou tu případy, kdy si ji nezavolá, třeba proto, že je zraněný, v šoku, nemá havarijní pojištění. 

Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Zavolají některou „ze svých odtahovek“. 

Ředitelství silnic a dálnic totiž rozparcelovalo české dálnice na menší úseky a každý si vysoutěžila jedna 

odtahová služba. 

Třeba dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy Jerex a Pretol. A pojišťovny s jejich cenami nemusejí 

souhlasit. 

„Ředitelství silnic a dálnic si vybírá jednu odtahovku na jeden dálniční úsek. Vidíme případy zneužití tohoto 

monopolu. Pojišťovny nemají kontrolu nad výkonem odtahu a především nad jeho cenou, což se může 

negativně dotknout zákazníků,“ stěžuje si ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stávající praxi s monopolními odtahovkami brání. „Máme vysoutěžené partnery 

pro odstraňování překážek na dálnicích, kteří jsou vyzýváni správcem komunikace na základě pokynu policie. 

Vzešli z otevřených výběrových řízení, kde byly definovány požadavky na vybavení, včetně dojezdového času a 

dalších podmínek,“ uvedl Jan Studecký z ŘSD. 

Na opravované dálnici D1 smluvní odtahovky zároveň drží pohotovost. 

„Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy by na rozestavěnou dálnici přišla stavební firma ze sousedství a řekla 

investorovi: vyhoďte konkurenci, byť má smlouvu, my bychom to udělali levněji,“ vysvětluje zavedenou praxi 

zdroj z ŘSD. 

Ucpaná dálnice 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/67525405-0f98dce251a9e7ebb8f7/


Jenže se může vyskytnout i opačný problém – tvrdohlavý řidič trvá na tom, že mu pro nabourané auto dojede 

kamarád, celá ucpaná dálnice čeká a policie, která může nucený odtah nařídit, zrovna není na místě. 

Bývalý ministr Dan Ťok proto loni začal psát zákon, který by řidiči nařídil strpět „úřední odtah“ aspoň na 

nejbližší bezpečné místo mimo dálnici i bez policie. 

Jak nenaletět 

Zavolejte si odtahovku sami. Využijte asistenční službu své automobilky nebo pojišťovny. Asistenti už by vám 

měli říci, kolik to bude stát a co pojistka kryje. Pokud z nějakého důvodu nemůžete využít službu pojišťovny, 

vyptejte se určitě na cenu. Odtah na pár desítek kilometrů by měl stát jednotky tisíc korun. Nevyžádaný odtah 

můžete odmítnout, pokud jste si zavolali vlastní. Pokud ho ovšem nenařídí policie. 

Ilustrační foto: Petr Topič, MAFRA 

„Pojišťovny to samy často nezvládají“ 

Odtahová služba Pretol z Vysočiny patří k těm, se kterou má ŘSD smlouvu na odtahy. 

Obhospodařuje nejexponovanější část D1 mezi Prahou a Brnem. Podle pojišťoven těží z tohoto monopolu. 

Mluvčí Pretolu Zuzana Rodová naopak viní pojišťovny z nedůslednosti. 

Měli jste někdy problém, že by vaše služby pojišťovna řidiči neproplatila? 

Předpokládáme, že se to občas stává. Kdo způsobil překážku provozu, musí ji neprodleně odstranit, a neučiní-li 

tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace prostřednictvím smluvního partnera. Pokud 

provozovatel nemá ve svém pojištění nárok na asistenční služby, nemůžou mu logicky být poskytnuté služby 

proplaceny nebo může být proplacena pouze část. Pojišťovny hledají důvody, proč majiteli auta služby 

neproplatí. 

Stalo se někdy, že jste přijeli na místo, kde už byla konkurenční odtahová služba, a vznikl kvůli tomu konflikt? 

Ano, stalo. Jedná se o velice nebezpečný jev, kdy pojišťovna vyšle na místo špatně vybavené partnery. 

Nezvládnou likvidaci nehody a často z místa odjedou, aniž by situaci vyřešili – většinou tedy z důvodu 

nedostačujícího vybavení. 

Dokdy obvykle přijedete? 

Dle smlouvy jsou naše dojezdové časy do třiceti minut, což se nám daří dodržovat. Problém s dojezdem však 

může nastat, pokud je dálnice po nehodě uzavřená. (jp) 

Autor: Jakub Pokorný reportér MF DNES 
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Neziskové organizace bojující proti korupci dostávají na darech víc než leckteré politické strany. 

Vyplývá to z pohybů na jejich transparentních účtech. Za posledních dvanáct měsíců dostala nejvíc peněz 

Rekonstrukce státu, téměř osm milionů korun. Tedy skoro čtyřikrát víc než známější Transparency International. 

Mezi dárci neziskových organizací figurují i miliardáři. 

Mezi nejštědřejší sponzory Rekonstrukce státu patří akciovka Y soft Corporation, která společnosti poslala přes 

milion korun. Tento rok sponzorovala také hnutí Hlas půl milionem korun a v roce 2017 prezidentskou kampaň 

Jiřího Drahoše rovným milionem. 

Štědré dary posílají organizaci podnikatelé. Milion poslal na účet Rekonstrukci státu bývalý majitel ePojištění.cz 

Dušan Šenkypl, přes milion dostala po drobnějších částkách od společníka Livesport, s. r. o., Martina Hájka. 

Rovný milion poslala Rekonstrukci nadace Blíž k sobě. Ta tvrdí, že její finance pocházejí čistě ze soukromých 

zdrojů jejích zakladatelů, zejména šéfa společnosti Eurowag Martina Vohánky, který je podle žebříčku Forbesu 

39. nejbohatším Čechem. Milion daroval obchodník na burze a investor Jan Barta. 

(Pokračování na str. 4) 

Většina neziskovek, které se transparentním účtem chlubí, má hlavní účet jinde 

Vojtěch Razima, Kverulant 

Autor: Karolina Brodníčková 
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(Pokračování ze str. 1) 

„Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Zdůrazňujeme, že nejsme 

financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a 

nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích,“ uvádí 

organizace. 

Ze zásady se prý neucházejí o granty vypsané státem. V letošním roce počítá s rozpočtem asi 9,8 milionu 

korun. 

Oproti Rekonstrukci jsou Transparency International troškaři. Za uplynulých dvanáct měsíců, tedy od 19. září 

2018 do čtvrtka, obdržela na transparentní účet od sponzorů příjmy ve výši něco málo přes dva miliony korun. 

Mezi její největší donátory patří T-mobile nebo viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk Frolík, kteří 

dali po sto tisících. 

„Prostředky na naši práci jsme získali od EU, vlády České republiky, USA, z Mezinárodního visegrádského 

fondu, z berlínského sekretariátu Transparency International, Foundation Open Society Institute, ale také od 

soukromých osob, firem a členů Klubu Transparency International,“ uvádí organizace. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant, která upozorňuje na podezřelé veřejné zakázky a obcházení zákonů, 

transparentní účet pro dary nezřídila. 

„Nejsme placeni z daní, ale pouze z darů přispěvatelů. Naše úsilí za lepší správu veřejných věcí finančně 

podporují jednotlivci i firmy. Jistě, mohli bychom to vyřešit pokrytecky jako ostatní. Většina neziskovek, které 

se transparentním účtem chlubí, má ve skutečnosti hlavní účet zcela jinde a samozřejmě neveřejný,“ napsal 

Právu ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. 

„Podívejte se třeba na Transparency International. Ti se transparentním účtem chlubí. Když ten účet rozkliknete 

a zadáte tam pohyby za poslední rok, zjistíte, že celkové příjmy a výdaje jsou něco přes dva milio ny korun. 

Přitom příjmy Transparency činily v roce 2018 deset milionů korun. Z toho z veřejných rozpočtů to bylo téměř 

6,5 milionu,“ dodal. 

Podle výroční zprávy Kverulant loni hospodařil s dary ve výši necelých dvou milionů korun, z toho půl milionu 

korun byly nepeněžní dary. „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,“ uvádí organizace. 

Hlídač státu dostal 3,5 milionu 

Nadační fond proti korupci dostává na otevřený účet zejména menší stokorunové částky od lidí. Podle výroční 

zprávy loni získal na darech 5,2 milionu. Jedním z jeho největších sponzorů za posledních 12 měsíců je Kofola, 

která mu poslala 300 tisíc korun, nebo Nadace Jablotron, která přispěla 50 tisíci. Jen o tisíc korun víc poslal 

akcionář skupiny RSJ Libor Winkler, který je členem dozorčí rady. Nadace RSJ loni poslala milion. Přes milion 

poslal loni dopravce Student Agency a 1,7 milionu Nadace Karla Janečka. 

Hlídač státu, který mapuje politické sponzory a veřejné zakázky, dostal na svůj otevřený účet za posledních 

dvanáct měsíců necelých 3,5 milionu korun. Milion dostal od internetového podnikatele Zdeňka Cendry, půl 

milionu od Dušana Šenkypla, další milion od zakladatele Rohlík.cz, Dáme jídlo.cz nebo Slevomatu Tomáše 

Čupra. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/67646861-ed6b73f69bc034f7db6a/


Milion chvilek pro demokracii, který pořádá demonstrace proti premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi 

a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), má na účtu 5,3 milionu korun. Částku získal především za 

poslední měsíce, skládá se zejména z drobných finančních darů. 

Podle předsedy klubu ČSSD a člena ústavně-právního výboru Sněmovny Jana Chvojky je správné, když 

neziskovky odkrývají své financování. „Transparentní finance musejí mít politické strany. Považuji tedy za 

logické, aby finanční striptýz povinně prováděly i nevládní organizace, které mají vliv na českou politiku,“ řekl 

Právu. 

Stejný názor zaujal i předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS). „Neziskové 

organizace, které vyzývají ostatní ke transparentnosti, by samy měly mít transparentní financování, abychom 

viděli, kdo za nimi stojí. Ale mě nepřinutíte k tomu, abych byl ten, kdo řekne, že jim to máme nařídit zákonem,“ 

sdělil Právu. 
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PRAHA Dopravní podnik (DPP) vybral nového provozovatele necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském 

metru. Bude jím firma Railreklam, která nahradí společnost Rencar ze skupiny JCDecaux, s níž vede DPP soudní 

spor o platnost smlouvy na reklamní plochy. Railreklam dá DPP za reklamu 91,5 milionu korun ročně. 

Tato suma pro městského dopravce znamená dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru za využívání všech 

asi 130 tisíc ploch na majetku podniku. DPP plochy postupně přesoutěžuje, aby z prodeje reklamy získalo lepší 

výnosy. 

„Rozšířením reklamního portfolia o další plochy ve vozech a vestibulech pražského metra můžeme nyní našim 

klientům ve spojení s dalšími formáty nabídnout efektivní kampaně v oblasti hromadné dopravy,“ řekla 

iDNES.cz obchodní ředitelka společnosti Railreklam Jitka Bílková. 

Rencar ústy svého mluvčího Jiřího Chvojky zkritizoval poptávkové řízení. Podle jeho slov „flagrantně porušuje 

uzavřené smlouvy i zákony“. „Dopravní podnik se ani neobtěžoval vyčkat na pravomocné rozhodnutí soudu a 

novými tendry zasahuje do stále platné smlouvy mezi DPP a Rencarem,“ řekl iDNES.cz Chvojka. 

Obvodní soud pro Prahu 9 začátkem září totiž rozhodl, že smlouva na pronájem reklamních ploch mezi DPP a 

firmou Rencar z roku 1997 je neplatná. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, Rencar se proti němu odvolal. 

Podnik smlouvu vypověděl v roce 2016 poté, co ji jeho vedení a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) 

označily za nevýhodnou, což firma odmítla. Za neplatnou, respektive koncesní, ji v minulosti označil i 

antimonopolní úřad. 

„To, že došlo k dvojnásobnému navýšení, jen ukazuje, že minulá smlouva nebyla v pořádku. Na pražském 

reklamním trhu se určitě za rok nestalo nic tak zásadního, že by se výnosy reklamy zdvojnásobily. Spíše se 

ukazuje, že na předchozí smlouvě někdo profitoval,“ řekl serveru iDNES.cz Vojtěch Razima z neziskové 

organizace Kverulant. 

DPP po vypovězení, které Rencar napadl u soudu, začal organizovat tendry na pronájmy reklamních ploch 

například v autobusech, tramvajích či tzv. city light vitrínách. Do aktuálního tendru na plochy v metru se 

přihlásilo osm uchazečů, reprezentujících všechny významné hráče v oblasti venkovní reklamy působící na 

českém trhu, včetně společnosti euroAWK a skupiny JCDecaux. Oběma těmto firmám podnik již dříve 

vypověděl smlouvy. — František Strnad s využitím ČTK 
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Od příštího roku hrozí masivní zdražení ekopoplatků za převod vozidel, které se od roku 2009 platí za emisní 

třídy Euro 0 až 2 od tří do deseti tisíc korun. Návrh předložený vládě počítá s částkou až 25 000 Kč. A rozšiřuje 

poplatek i na mladší auta. Podle Tomáše Prouzy ze Sdružení obchodu a cestovního ruchu, které se na návrhu 

podílelo, by měl zákon obsahovat automatickou valorizaci, aby byl i po čase stále zachován původní princip: 

platba za auto starší deseti let. Nápad už vyvolal vlnu odporu. „O žádnou skutečnou ekologii nejde. Je přece 

mnohem ekologičtější nechat dojezdit již vyrobené auto než vyrobit nové,“ oponuje obecně prospěšná 

společnost Kverulant, zatímco Svaz dovozců automobilů se raduje, jak poplatky povedou k omlazení 

vozového parku. Největší motivací je zjevně zisk – každoročně by sazby měly přinést do rozpočtu až šest set 

milionů korun, úhrady za první přeregistraci v ČR pak další 2,1 miliardy. Peníze mají směřovat na ekologické 

projekty, například šrotovné na vozidla. Podle odpůrců ale návrh jen rozevře sociální nůžky a bude mít opačný 

efekt. Stará auta už budou kvůli drahému převodu bezcenná a na nová většina motoristů jednoduše 

nedosáhne. 

Návrh počítá s automatickým zpoplatněním aut už nad deset let věku 

Emisní poplatky 

Emisní třída 

Stáří vozu v roce 2019 

Aktuální sazba (Kč) 

Navrhovaná změna (Kč) 

Euro 0 28+ 10 000 25 000 Euro 1 23–27 5000 20 000 Euro 2 20–23 3000 15 000 Euro 3 15–19 Osvobozeno 10 

000 Euro 4 11–14 Osvobozeno 5000 Euro 5 6–10 Osvobozeno Osvobozeno Euro 6 Do 5 Osvobozeno 

Osvobozeno Euro 6c Od září 2018 Osvobozeno Osvobozeno Elektromobily Osvobozeno Osvobozeno 

Zdroj: Sdružení obchodu a cestovního ruchu 

Čím se obhajuje zvýšení poplatků 

Omezení dovozu ojetin starších deseti let. Zrychlení obměny vozového parku. Zlepšení bezpečnosti na principu 

novější vůz = bezpečnější. Podpora vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. 

Víte, že… … od roku 2009 bylo na emisních poplatcích vybráno celkem 3,7 miliardy korun? 

Autor: –red- 
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VČesku se vyskytují desítky tisíc léčitelů. Někteří respektují léčbu, kterou klientovi nařídil lékař, a nijak do ní 

nezasahují. Jsou však i tací, kteří doporučení lékařů nedbají a nemocným mohou ublížit. Ministerstvo 

zdravotnictví chce mít proto léčitele pod větší kontrolou. Připravuje novelu o zdravotních službách, do které 

chce léčitele zahrnout. 

Původně přitom ministerstvo chtělo samostatný zákon o léčitelství. K němu se však negativně vyjádřila řada 

subjektů, třeba Česká lékařská komora. Ministerstvo poté zákon stáhlo a rozhodlo se léčitelství zařadit do 

zmíněné novely. „Ve chvíli, kdy bychom podali dva zákony (o léčitelství a novelu zákona o zdravotních 

službách), měli bychom mnohem menší šanci je prosadit,“ vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Radek 

Policar. 

Podle chystané novely by léčitelé nově museli mít živnostenské oprávnění. Jinak by jim hrozila pokuta až ve 

výši pěti set tisíc korun. Takový model tu přitom už byl, přírodní léčitelé byli na seznamu živnostníků od roku 

1996 do roku 2001. Pak z něj byli vyškrtnuti. Přírodní léčitelství už nadále nemohli přihlašovat, a tak si 

registrovali „poradenské služby“. Ministerstvo očekává, že pokud se budou muset přihlásit k živnosti jako 

léčitelé, bude je moci lépe kontrolovat. 

Policar souhlasí se zařazením léčitelství do zdravotních služeb, protože souvisí s činností některých tradičních 

lékařů, kteří se rovněž věnují alternativní medicíně. 

Léčitelé by nově museli vést dokumenty ke všemu, co pacientům poradí. Klienty by také museli upozornit, že 

jim poskytují alternativní metodu, nikoliv zdravotní službu. 

Ministerstvo chce navíc využít fungující infrastrukturu živnostenských úřadů. V původním návrhu zákona se 

počítalo s vytvořením Národního registru léčitelů, do kterého by se léčitelé museli registrovat prostřednictvím 

krajských úřadů. „Takto nemusíme hledat nové úředníky ani se dohadovat s krajskými úřady, které to stejně 

dělat nechtěly,“ uvedl náměstek Policar s tím, že novela bude do dvou týdnů poslána do vnitroresortního 

připomínkového řízení. 

Chystanou novelu kritizuje předseda České lékařské komory Milan Kubek. „Nemyslím si, že je šťastné dávat 

léčitele do zákona o zdravotních službách. Vzbuzuje to dojem, že to je zdravotní služba, a to je špatně,“ říká. 

Živnostenský úřad podle něj nemá odbornou kompetenci hodnotit a kontrolovat léčitele. „Jedná se o lidi, kteří 

nejsou nikde registrováni. Proč by se hlásili na živnostenském úřadu v oboru léčitel, když za nimi chodí lidé a 

platí jim? Jak jim někdo prokáže, že to, co dělají, je ve skutečnosti léčitelství? Oni budou tvrdit, že pouze 

poskytují poradenství,“ říká Kubek. 

Existence léčitelské živnosti bude podle předsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromíra Šrámka vnímána 

tak, že stát garantuje účinnost nebo bezpečnost léčitelských praktik. „Lze očekávat, že to tak mnozí použijí i ve 

své propagaci. Nebylo by to nic výjimečného.“ 

O větší kontrole léčitelů se začalo hovořit v souvislosti s dokumentem Obchod se zdravím, který se zaměřil na 

centrum alternativní medicíny Aktip. Terapeuti třeba doporučovali pořídit si milence na léčbu rakoviny. 

Pardubický onkolog Vít Ulrych vypráví o pacientech, kteří se spoléhají pouze na léčitele. „Nebezpečí 

alternativní medicíny spočívá především v promarnění času, který je vhodný pro klasickou léčbu.“ 

Nebezpečí alternativní medicíny spočívá především v promarnění času, který je vhodný pro klasickou léčbu. 

Vít Ulrych onkolog 

Životní energie 

Tradiční čínská akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku energie. 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/70219374-9e67be614b76fb8e5dde/


Foto: Shutterstock 

Léčitelství 

Do léčitelství se řadí různé odnože alternativní medicíny, například tradiční čínská medicína, homeopatie, 

biotronika, reiki, psychotronika, akupunktura nebo bylinářství. Zatím není jasné, zda nebo jaké konkrétní druhy 

alternativní medicíny bude zahrnovat chystaná novela ministerstva zdravotnictví. 

Klinika Aktip O léčitelství se začalo hovořit hlavně po odvysílání dokumentu Obchod se zdravím, který 

zveřejnila Česká televize. Zaměřil se na pražské centrum alternativní medicíny Aktip. Skytá kamera tam 

zachytila různé kontroverzní léčebné praktiky. Léčitelka například radila, aby si klientka na rakovinu našla 

milence nebo podstoupila detoxikaci. Po zveřejnění dokumentu přišlo centrum o zákazníky a na jaře zaniklo. 

Spolek Kverulant podal na centrum trestní oznámení, které policie minulý měsíc odložila. 

Autor: Michaela Endrštová michaela.endrstova@economia.cz 
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Jak se žilo před třiceti lety a v jakém stavu byla česká společnost 

Svoboda slova 

Uvolnění a víc možností 

K lepšímu se toho změnilo mnoho. Můžeme svobodně mluvit, shromažďovat se, demonstrovat, studovat, 

cestovat, podnikat, volit nebo třeba i nevolit. „Máme také daleko větší škálu možností, jak informace překlopit 

do reality,“ říká bývalý disident a signatář Charty 77 Alexandr Vondra. „Už nemusíme křičet v ‚Hyde Parku‘ nebo 

psát do novin. Dnes máme internet, chytré mobily, sociální sítě – to vše podstatně rozšířilo demokratičnost jak 

na ‚příjmu‘ informací, tak při jejich ‚exitu‘. Svoboda projevu, pokud jde o volbu našich možností, je daleko větší 

než dřív. Umlčet kohokoli je dneska složitější,“ konstatuje Vondra. Zároveň s tím upozorňuje, že ve změti 

nejrůznějších projevů je dnes těžší se orientovat. „Dřív mělo svobodně vyřčené slovo – zejména v nesvobodné 

společnosti – velkou váhu. Ručilo se za něj i kriminálem. Dnes v pěně dní často mluvené či psané slovo zaniká a 

reálně často nic moc neznamená,“ uvádí Vondra a varuje, že on sám začíná cítit, že se zase z naší svobody – 

coby možnosti volby mezi různými alternativami – začíná postupně ukrajovat. „Lidé začínají zas jinak mluvit v 

soukromí a jinak na veřejnosti – což si dobře pamatujeme z neblahé minulosti. A už zase se tu objevují různí 

kulturtrégři, kteří nám začínají nakazovat, co smíme a nesmíme říkat, co máme či nemáme jíst, s kým se 

můžeme či nemůžeme stýkat. Myslím, že se tomu máme začít v zájmu svobody důsledněji bránit,“ uzavírá 

signatář Charty 77. 

Doprava 

Hodně aut, málo dálnic 

„Nesmírně narostla individuální doprava. To proběhlo během těch 30 let poměrně rychle,“ říká exministr 

dopravy Petr Moos. Tím, že mají lidé lepší přístup k individuální dopravě, tak podle něj mají větší pocit 

svobody pohybu a cestování a nejen v tom, že padla omezení cestování do zahraničí. Velmi kritický je majitel 

firem Student agency a RegioJet Radim Jančura. „Novodobí papaláši ze ŘSD jsou pod kontrolou stavebních 

firem, stát nemá odvahu si diktovat ani přiměřené záruční doby, neumí ani vytvořit tlak na rychlost oprav. 

Vždyť my řidiči si přeci počkáme,“ tvrdí Jančura. Podle něj politici z žádné strany neměli odvahu přejít na 

německý model a začít stavět dálnice, i když například nejsou dořešeny všechny otázky ohledně pozemků. 

„Proto to stále vázne a proto dnes stále nemáme dokončenou dálniční síť,“ říká Jančura. 

Školství 

Studovat a nebýt kádr 

„Chceš, aby tvoje dcera mohla studovat?“ Totalitní školství se nezřídka stávalo nástrojem vydírání a pomsty, 

kterou odnesly děti těch nepohodlných. A kdo chtěl na střední nebo vysokou, musel mít vedle znalostí také 

vhodný kádrový profil. To se po roce 1989 změnilo a v českých školách je o poznání volněji, spolu s tím se 

zlepšilo i vybavení a pro spoustu mladých je tu i možnost studovat v zahraničí. Za socialismu to byla výsada 

dětí nomenklaturních špiček a komunistických kádrů. „Spousta lidí už pomalu zapomíná, jak nejen ideově 

okleštěné a svázané byly možnosti škol za komunistů,“ říká Petr Martínek, vůbec první vítěz ankety o 

nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Jedním dechem však dodává, že i dnes je ve školství spousta diletantů, 

kteří rozvoji neprospívají, a navíc si každý myslí, že je na školství odborník, protože v lavicích strávil část dětství. 

Učitel ale může podle Martínka měnit budoucnost. „Naše povolání je jedním z nejsvobodnějších ze všech,“ 

dodává. Nicméně školství je obor, který se potýká s dlouhodobým podfinancováním, a byť se situace zlepšuje, 

zjevně ne tak rychle, jak by si sami učitelé patrně přáli. 

Bezpečnost 

https://media.monitora.cz/pdf-preview/3289/72080568-9b9d50ca63367380bbfa/


Země „kluků z páté bé“ 

Filozof Jan Patočka, farář Josef Toufar... Příklady těch, kteří zemřeli po brutálních výsleších příslušníků Státní 

bezpečnosti. Takzvaní „estébáci“ byli hlavním nástrojem teroru komunistické strany, ale ani ostatní složky 

tehdejší policie se zrovna velké důvěře u veřejnosti netěšily. A když lidé nemohli aktivně vzdorovat, alespoň si z 

nich dělali legraci. Třeba zkratku VB (Veřejná bezpečnost), kterou vozila bílo-oranžová policejní auta, lidé 

překřtili na „kluci z páté bé“. „Tehdy se mnoho trestných činů dokonce tajilo. Veřejnost vlastně nevěděla, co se 

u nás děje,“ popisuje bývalý ministr vnitra a člen Rady ÚSTR František Bublan. Po listopadu ’89 si musela policie 

ztracenou důvěru občanů znovu vydobýt a stavět na zelené louce. Dřívější útvary zanikly a Československo, 

později už jen Česko, se pralo s novými druhy zločinu – obchod s bílým masem, prostituce, ale hlavně 

podnikatelské vraždy, kriminalita bílých límečků... A specialisté v řadách policie podle Bublana chyběli. Přerod z 

totality v demokracii nebyl rozhodně bezbolestný. Dnešní Česko ale už patří mezi nejbezpečnější země světa, 

od roku 2013 u nás počet trestných činů dokonce klesá. 

Politika 

Svobodě hrozí rudá vlna 

„Politika je správa obce, věcí veřejných. Takže co se celospolečensky změnilo? Chtěli jsme svobodu, pluralitu 

názorů, stran a médií. To vše vzniklo,“ říká dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Připomíná, že byla 

obnovena nezávislost soudní moci a vytvořen systém brzd a vah ve správě věcí veřejných. Byly obnoveny 

samosprávy jak regionální a komunální, tak i institucionální – univerzity, církve, komory, ale i spolky a další 

přívěsky občanské společnosti. „Bylo vytvořeno konkurenční prostředí v ekonomice, kde úspěch zajišťují výkon, 

schopnosti i štěstí. Zejména procesem restitucí byla vytvořena střední třída, která tvoří pilíř svobodné 

společnosti,“ vypočítává. Česko získalo bezpečnostní i ekonomické předpoklady pro vývoj nezávislý na Rusku. 

„Vše by se zdálo skvělé, kromě toho, že spousty těchto výdobytků se dnes začínáme vzdávat či je alespoň 

zpochybňovat. To není věc jedné vládnoucí garnitury, ale systematický tlak ze Západu, který – nemaje naši 

historickou zkušenost s totalitou – začíná podléhat módním neomarxistickým vlnám, které jej ničí. Dělám vše 

pro to, aby nezničily i nás,“ říká Benda. 

Zemědělství 

Vrátilo se, co se ukradlo 

„Symbolem demokratické změny po roce 1989 bylo vrácení půdy vlastníkům. Někteří na ní začali hospodařit, 

většina ji však pronajala,“ říká rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Za čtyřicet let komunistické 

vlády se přerušila tradice rodinného zemědělství. Málokdo našel odhodlání se po několika dekádách k 

hospodaření na restituovaných pozemcích vrátit. „České zemědělství je v Evropě konkurenceschopné, byť je 

dnes trh výrazně zkreslen dotační politikou EU i jednotlivých států,“ doplňuje Sklenička. Na jedné straně se 

podařilo zemědělskou krajinu částečně rozdělit mezi širší skladbu plodin, v poslední době se ale objevují nová 

rizika. Nedaří se v dostatečné míře vrátit do krajiny tradiční prvky jako remízky a meze. Ty jsou přitom velmi 

důležité pro pestrost života v krajině, která je intenzivně zemědělsky využívána. „Zklamáním pro mě je, že v 

dnešní době velká část zemědělských půd degraduje, ať už se jedná o erozi, zhutnění nebo nízký podíl 

organiky,“ kritizuje současný stav Sklenička. Právě kvalita půdy bude pro zemědělce do budoucna zásadním 

tématem. Živá a prokypřená půda totiž hraje důležitou roli při boji se suchem, se kterým se Česko nyní potýká. 

Zdravotnictví 

Dobrá péče, málo peněz 

Nejmodernější léky, přístroje, přívětivější lékaři i nemocnice. Česká medicína je na vysoké světové úrovni. To 

však něco stojí. Takže je to neustálý boj s nedostatkem peněz. „Dnešní zdravotnictví je zastropovaná svoboda. 

Můžeme si vybrat lékaře, ale každý lékař a každé zařízení je zastropované. Změna ve zdravotnictví se udála 

nerozumně, najednou jsme se otevřeli světu, ale ekonomika na to nebyla připravená,“ myslí si přední český 

chirurg Pavel Pafko. „Stropem“ myslí omezený rozpočet na léčiva, který specializovaným pracovištím svazuje 

ruce. Se znovunabytou svobodou se změnil i pacient, stal se klientem. „Jakmile je ale strop, je to 

problematické. Klienti se valí a vy je nemůžete uspokojit,“ dodává lékař. Do budoucna bude dle Pafka třeba 

více peněz, ostatně je to i doporučení OECD. Chybějí totiž lékaři v nemocnicích, kde zůstávají buď mladí kvůli 

atestaci, či nadšenci. „Na nadšencích ale systém stavět nelze,“ podotýká Pafko. „Lékem“ by měla být redukce 

lůžek, pomoc nemocnicím, aby se do nich vrátili lékaři, a peníze do primární péče k praktickým lékařům. „Vrátí 

se nám to. Dřív se říkalo, že obvoďák je neschopný chlap, který se nikam nehodil. Dnes ale vyrůstá nová 

generace. Moderní všeobecný lékař je už něco jiného,“ říká Pafko. Svobodnou volbu lékaře ale podle Pafka 



pacienti mnohdy zneužívají. Průměrně u nás pacient navštíví zdravotnické zařízení jedenáctkrát ročně, průměr 

OECD je mezi šesti a sedmi návštěvami. 

Evropa 

Příliš regulací 

„Zpátky do Evropy,“ znělo jedno z hesel sametové revoluce. A návrat to byl úspěšný. Od vstupu do EU jsme 

získali více než bilion korun na svůj vlastní rozvoj. „Hlavní přínos našeho členství však tkví jinde. Spočívá v 

přístupu k vnitřnímu trhu, na kterém se už ostatní země nemohou před našimi výrobky bránit pomocí 

dovozních cel. Jen letos vyvezeme zboží za více než 4 biliony korun, z čehož 85 procent půjde do EU,“ říká 

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „S budováním jednotného trhu je však spojená 

určitá míra nutné regulace. Občas je to náročné, ale pravou noční můrou všech exportérů, kteří naši zemi živí, 

je existence dvaceti osmi trhů s odlišnými regulacemi. V rozporu s představou mnoha lidí tak EU sjednocenou 

regulací platící na celém vnitřním trhu vlastně administrativní zátěž výrazně snižuje,“ dodává. 

Role ve světě 

Málo sebevědomí 

Před rokem 1989 bylo Československo pevně ukotveno v komunistickém bloku popruhy Varšavské smlouvy a 

Rady vzájemné hospodářské pomoci, které držel v rukou Sovětský svaz. Sametová revoluce jeho pozici 

změnila, už samostatné Česko se postupně začalo orientovat na Západ a stalo se součástí NATO a EU. Jeho 

image ve světě výrazně vylepšila účast na mezinárodních vojenských misích. „Naši vojáci v misích nikdy 

neselhali,“ říká generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO. A pomohl i faktor Václav Havel. 

„V době, kdy jsme měli výrazného prezidenta, který dokázal svým charizmatem a příběhem oslnit svět, bylo 

postavení Česka výjimečné,“ tvrdí o něm sociolog Jiří Přibáň z Cardiffské univerzity. Teď se podle něj stáváme 

jednou z mnoha zemí a nejsme zajímaví. „Nechceme hrát aktivnější úlohu. Od přelomu tisíciletí jsme spíše 

svědky ústupu Česka z mezinárodní politiky,“ míní Přibáň. Mohli bychom přitom být sebevědomější. „Když 

máme mezinárodně úspěšné politiky, chováme se k nim spíše macešsky. Jejich úspěchy si neuvědomujeme,“ 

ukazuje na příkladu eurokomisařky Věry Jourové. 

Úřady 

Ve službě politiků? 

Čeští úředníci jsou mnohem vzdělanější, než byli dřív, shodují se odborníci, když srovnávají dobu „nedávno“ 

minulou a současnost. „Úředníci jsou kompetentnější, než bývali. Rozumějí víc zákonům,“ myslí si například 

Vojtěch Razima z obecně prospěšné organizace Kverulant.org. Podle něj se to třeba ukazuje při vyřizování 

dotazů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. „Na začátku, před deseti roky, jsme to 

úředníky museli učit, když to řeknu s určitou nadsázkou. Dnes už se málokdy stane, že by to někdo bojkotoval, 

a naopak se nám snaží pomoci i nad rámec zákona,“ uvádí příklad. A ochota se podle něj projevuje i jinde. 

Když hrozí propadnutí platnosti třeba zbrojního průkazu, úředníci jeho držitele často nad rámec zákona sami 

upozorní. Na druhé straně se asi úplně nepodařilo úřednictvo odpolitizovat, poukazuje na to například Josef 

Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. „To byl jeden z úkolů 17. listopadu. Vidíme politické vlivy na 

rozhodování úředníků,“ říká. „Oni mají někdy dilema, koho vlastně poslouchat. Ten imaginární stát, nebo toho 

svého hejtmana či starostu, který je platí?“ dodává. 

Hospodářství 

Daří se, i když ne všem 

„Česko obstojí například v tradičních žebříčcích konkurenceschopnosti. Vítězí ostatně i reálně, při ‚hlasování 

nohama‘, což demonstruje i to, že motivace českých občanů z Česka odcházet se zdá být nižší, než je tomu v 

jiných východoa středoevropských zemích,“ říká ekonom Jan Švejnar. Jak dlouhou cestu Česko urazilo, je vidět 

třeba už na hrubém domácím produktu, který se od roku 1990 reálně zvýšil téměř o 75 procent. Nástup tržní 

ekonomiky se přirozeně zapsal i do stavu české společnosti. Některým nové podmínky přinesly více úspěchu 

než jiným, začaly se prohlubovat rozdíly mezi chudými a bohatými. „Sociální a ekonomické nerovnosti české 

společnosti se zvýšily, ale stále patříme k zemím s nejmenšími rozdíly ve vyspělém světě,“ podotýká Švejnar. 

Mezi největší úspěchy porevolučního vývoje řadí českoamerický ekonom především skutečnost, že se podařilo 

udržet směr přerodu v duchu demokracie a tržní ekonomiky. „V ekonomické rovině jsme se dokázali vyhnout 

‚státnímu kapitalismu‘, ke kterému dospěly například ruské reformy, v politicko-ekonomické úrovni pak i 

tendencím k přechodu k ‚neliberální demokracii‘, které se bohužel nevyhnuly ani některým jinak úspěšným 

středoevropským ekonomikám,“ konstatuje Jan Švejnar. 



Životní prostředí 

Dýchá se lépe. I s vlky 

Odsíření elektráren, plynofikace domácností, které místo uhlí začaly topit čistěji, a třeba i ekologičtější průmysl. 

Životní prostředí se ve většině republiky oproti éře socialismu výrazně zlepšilo. Experti jako nejpozitivnější 

změnu v této oblasti vnímají především to, že se lidé více zajímají o ochranu přírody. Velmi povzbuzující je 

návrat různých druhů zvířat, která na našem území v minulosti vyhynula. Jde především o velké šelmy, třeba 

vlky. Oproti tomu však lesy čelí největší kůrovcové kalamitě, jaká tu kdy byla. Už je jasné, že se jejich podoba 

do budoucna bude muset proměnit. „Z dalších negativních stránek mě asi nejvíce trápí rostoucí zastavěnost 

krajiny. Pořád nám přibývají nové velkosklady, parkoviště, satelitní sídliště, dálnice,“ míní Pavel Kindlmann z 

Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. „Velice smutný je i ten neustálý boj mezi 

těmi, kdo se snaží zachovat aspoň ty poslední zbytky neporušené přírody, a developery, jejichž jediným cílem 

je získat co nejvíce peněz výstavbou čehokoliv kdekoliv,“ dodává. 

Věda 

Mozky mimo izolaci 

Uzavřené politické režimy a věda nejdou dohromady. Ta je z podstaty velmi kosmopolitní, a pokud nemůžou 

vědci svobodně vyjet za hranice nebo mluvit s kolegy, vědu to strašlivým způsobem limituje a některé obory se 

prakticky vůbec nemůžou rozvíjet. To byla přesně situace před rokem 1989. „Na většině pracovišť byli do 

vedoucích pozic vybíráni lidé podle stranického postavení, ne podle jejich vědomostí a dovedností. Nic z toho 

ale teď neplatí. Můžeme vyjet, kam chceme, psát si, s kým chceme, a nikdo nás neomezuje, nekontroluje. Svět 

se nám otevřel a to je pro vědu ta správná živná půda,“ říká předsedkyně Akademie věd České republiky Eva 

Zažímalová. Stále jsou ovšem největším limitem peníze. Vidět je to hlavně u experimentálních oborů, kde je 

pro práci potřeba drahé vybavení. Za minulého režimu věda tratila také na licencích k patentům, což je vidět na 

příkladu objevu měkkých kontaktních čoček Otto Wichterleho, kde komunisté s příslušnými patenty zacházeli 

velmi nehospodárně. Naopak převratné objevy léků profesora Antonína Holého patentované a licencované po 

převratu v roce 1990 přinášejí české vědě peníze dodnes. „Za komunistů by to mohlo dopadnout stejně, jako 

tomu bylo s kontaktními čočkami,“ doplňuje Eva Zažímalová. 

Stáří 

Život se prodlužuje 

Česká společnost se za třicet let výrazně proměnila. Roste počet lidí, kteří zůstávají svobodní, ubylo sňatků a 

přibylo rozvodů. Roste ale podíl seniorů a život se o několik let prodloužil. Jen pro srovnání – na konci 

komunistické éry měli čeští muži naději se dožít v průměru 68 let, teď je to o osm let více. Ženy se přitom 

dožívaly před třiceti lety 75,5 roku, nyní je to téměř 82 let. Stejně tak roste podíl seniorů v populaci – dříve 

tvořili důchodci necelých třináct procent obyvatel, nyní téměř pětinu, což v konkrétních číslech přesahuje dva 

miliony. Zároveň jsou dnešní senioři mnohem více aktivní a déle pracují. A ti, co už nemohou, nutně nemusí 

dožívat v domovech důchodců. Péče se stále více přesouvá do domácího prostředí. „Po revoluci první 

pečovatelské služby vypadaly tak, že jsme rozváželi obědy, zajišťovali jsme nákupy nebo doprovod k lékaři. 

Dnes jsme schopní seniory až do konce života udržet v domácím prostředí. Dostupnost těchto služeb ale stále 

nepokrývá celou republiku,“ srovnává Iva Kuchyňková z Charity České republiky. 

Kultura 

Konec cenzury 

Kulturu 17. listopad 1989 zasáhl naprosto zásadně. „Ani si nedokážu představit, kolik od té doby vzniklo 

soukromých divadel, otevřel se prostor žánrům, jako je muzikál nebo alternativní scény, kolik se u nás natočilo 

zahraničních filmů s největšími světovými hvězdami, kolik vzniklo nejrůznějších produkcí, ale také soukromé 

televize, rádia,“ vypočítal herec a producent Martin Dejdar. Nový prostor podle něj dostala literární tvorba, 

začala se vydávat díla dříve zakázaných autorů, začaly se vydávat nové časopisy, noviny. To samé se odehrálo i 

v hudbě. „No prostě to nejde ani vyjmenovat,“ tvrdí Dejdar. Hlavně se ale mohlo konečně svobodně umělecky 

vyjadřovat, skončila komunistická cenzura. „To je to, co si dneska už málokdo dokáže představit,“ uzavřel 

herec. 

Podnikání 

Konečně vlastní byznys 



Pro podnikatele byl po roce 1989 zásadní už ten fakt, že mohli podnikat, což bylo do té doby nemyslitelné. 

„Pro lidi se zájmem o vlastní byznys se po revoluci otevřel úplně nový svět s možností kontaktu se zahraničím, 

nových oborů a podobně. Ekonomika ČR vděčí za svůj úspěch zejména podnikatelům,“ říká prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Čechům se skutečně začalo po revoluci dařit. Firmy začaly expandovat 

na nové trhy, modernizovala se výroba a rostly mzdy. „Naopak mi vadí nadměrná administrativa. Stejně jako 

čím dál více svazující regulace, zákazy a příkazy, které často omezují kromě podnikatelů i jejich zákazníky. Ať je 

to rušení karenční doby, povinný 5. týden dovolené, omezení otevírací doby nebo zákaz kouření v 

restauracích,“ doplňuje prezident komory Dlouhý. 

Města 

Změna k nepoznání 

Za třicet let se život ve městech změnil k nepoznání. Města se tomu ale nestíhají přizpůsobovat. „Lidé se do 

velkých měst stěhují a demografická prognóza tento trend i do budoucna potvrzuje,“ říká Ondřej Boháč, ředitel 

pražského Institutu plánování a rozvoje. Města ale ovlivňují další faktory, některá například nečekaně ovlivnil 

masový turismus. Před 30 lety mohl třeba krásy Prahy obdivovat ze zahraničních turistů málokdo. Dnes je 

povinnou zastávkou pro každého cestovatele. „Ač se pro nás stal po roce 1989 modlou a inspirací západní 

svět, příliš mnoho principů při řízení města jsme od něj neokoukali,“ říká Boháč. Příkladem mohou být 

problémy s dopravou nebo s délkou stavebního řízení. Z výzkumů však vyplývá, že obyvatelé jsou se svým 

městem v drtivé většině spokojeni. „Co se bohužel moc nezlepšilo, je naše schopnost se z toho radovat a 

úspěchy, nejen svoje, sdílet. Nelze ale upřít, že jsme ušli velký kus cesty, další nás však ještě čeká,“ dodává 

Boháč. 

Moderní technologie 

Internet bez hranic 

Mnohdy kontrolovaná pošta, nejrůznější povolení na spojení se „světem za hranicemi“, hlavně s tím na západní 

střelce kompasu. Tak vesměs vypadala komunikace za vlády komunistů. Nyní, o třicet let později, máme 

mobilní telefon do ruky, počítače pro každého a díky internetu propojení se skoro celou zeměkoulí, a to vše 

během několika vteřin. Převážně bez kontroly, cenzury. Za komunismu by něco takového bylo nemyslitelné. I 

kdyby se sametová revoluce nikdy nestala, internet by se do českých domácností pravděpodobně i tak dostal – 

vzhledem k jeho komunikační povaze a armádnímu pozadí. Určitě ale se zcela jinými pravidly „svobodného 

kontaktu“. Ostatně tak to funguje dnes ve státech s totalitními režimy. Některé stránky nejsou dostupné, 

některá „závadná“ hesla vyhledávače zkrátka ani nenabízejí. „Díky svobodě tady máme fantastickou líheň IT 

talentů – ať už vývojářů, nebo technologických firem a nových oblastí,“ říká Petr Mára, který je odborníkem na 

moderní technologie a lektorem na výrobky společnosti Apple. Rozvoj technologií za poslední roky zažívá 

obrovský boom. Díky demokracii se tento rozvoj odehrává i u nás. „Stačí vzpomenout firmy, jako je Avast, či 

technologie, jako je bitcoin. Zde jsme určitě na úrovni západního světa,“ uzavírá Mára. 

Bohatství 

Víc věcí je dostupných 

Kupní síla Čechů, tedy mzda očištěná o inflaci, vzrostla od roku 1989 v průměru o dvě třetiny. „V celém 

východním bloku málokde od 90. let stouply mzdy výrazněji než v Česku, výjimkou je snad jedině Litva. Takže 

zatímco v roce 1989 si průměrný Čech na automatickou pračku vydělal za čtyřicet pracovních dní, loni už ji měl 

za 7,5 pracovního dne,“ říká ekonom Lukáš Kovanda. Chladničku s mrazničkou si člověk pořídil loni za devět 

pracovních dní, v roce 1989 jich k tomu potřeboval 39. Na automobil značky Škoda vydělával 569 dní, ale dnes 

jen 195. „Pochopitelně, hovoříme o dnešním typu škodovek, třeba o fabii. Na model Škoda Favorit rok výroby 

1989 by dnes postačilo mnohem méně než 195 pracovních dní. Z toho plyne, že Češi mají v porovnání s rokem 

1989 ještě větší kupní sílu, než plyne z pouhého cenového a mzdového srovnání tehdy a teď,“ uvádí Kovanda. 

Pochopitelně, ne všechno je dnes jen dostupnější. Třeba za bydlení v přepočtu na osobu dáme nyní 

dvacetinásobek toho, co v roce 1989. „Celkově se máme nepochybně lépe. I proto, že ve vlastním bytě či domě 

bydlí daleko větší podíl Čechů, než je běžné v zemích na západ od našich hranic,“ dodává Kovanda. 

Venkov 

Lidé prchli do měst 

Když stát začal po převratu vracet původním sedlákům pole, lesy, louky či rybníky a napravovat tak staré 

komunistické křivdy, pro do té doby fungující JZD to znamenalo zpravidla konec. Stejně tak pro spoustu 

venkovských obchodů, koloniálů, jednot, které nemohly konkurovat – zejména cenově – velkým nadnárodním 



gigantům, jejichž prodejny začaly vznikat na okraji všech velkých měst. A podobně jako rychle ubývaly vesnické 

obchůdky, mizeli z venkova i lidé, zejména mladou generaci to táhlo do velkých měst. Vylidňování vesnic – 

hlavně těch malých – nezastavili ani cizinci, kteří měli o roubenky v příhraničí či chaty u vody zájem. Nezastavili 

je ani lidé, kteří z Prahy chtěli postupně prchat zpátky za čistým vzduchem. Česká vesnice se proměnila a s ní i 

obyvatelstvo a společenské poměry. Sociologové však věří, že venkov jen tak nevymře. „Vylidňování venkova 

bylo značné zejména v devadesátých letech, ale nebylo plošné. Vylidňovaly se či vymíraly odlehlé obce, 

příměstský venkov se měl vždy dobře a prosperoval. Česká republika je země, kde se tradičně dojíždí za prací a 

v podstatě odevšad se dá dojíždět. Neměl bych proto obavu o venkov, kulturu či sídelní rozmístění tak, jak jej 

známe nyní,“ říká například sociolog z Masarykovy univerzity Pavel Pospěch. 

Sport 

Velké peníze, málo dětí 

Takový fotbal a hokej patřily mezi zábavu veřejnosti i před rokem 1989. Po revoluci se to příliš nezměnilo. 

Změnil se však svět sportovců – a těch českých o to víc. Otevřely se jim hranice a nic jim nebránilo v cestě za 

kariérou v zahraničí. Ta s sebou mimo slávy přinesla i peníze. „I před revolucí jsme si vydělávali jako sportovci, 

byla to naše práce. Nikdo si ale nemohl sportem vydělat tak, že by byl zabezpečený do konce života. Sportovci 

měli své výhody oproti ostatním lidem, mohli jezdit do zahraničí, příjmy byly vyšší než u dělníků, ale třeba jen 

dvakrát, ne mnohonásobně jako dnes,“ říká hokejová legenda a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek. 

Finanční podmínky a možnosti uplatnění českých sportovců vnímá jako největší posun za posledních 30 let. 

Změnil se podle něj ale sport obecně. „Celkově jde dopředu. To, co stačilo v 80. letech, dnes prostě nestačí,“ 

dodává slavný brankář. Vedle toho ubylo dětí, které organizovaně sportují. Mají zkrátka jiné záliby. 

Životní styl 

Chybí přirozený pohyb 

Strava je pestřejší, péče o tělo samozřejmostí, ženy se nestydí sportovat. Za tři dekády od revoluce si lidé 

polepšili a na jejich vzhledu je to vidět. Sehnat džíny už není problém, mít hezké oblečení už nezávisí na tom, 

kdo má doma šicí stroj a maminku švadlenu. Rozmanitější je i nabídka sportů, hýbeme se však jinak. A naše 

děti? S jejich pohybem to slavné není. „Děti sportují hlavně organizovaně, ale chybí jim přirozený pohyb. Už 

odmalička se profilují. K nám do oddílu se chodí ptát už rodiče předškolních dětí. Já ale začala trénovat atletiku 

až ve 12 letech, do té doby jsem chodila na hřiště, dělala výmyky a nevěděla, že to je výmyk. To už dnes skoro 

neexistuje,“ říká bývalá mistryně světa v běhu na 800 metrů a učitelka tělocviku na čáslavském gymnáziu 

Ludmila Formanová. Ta se svojí bývalou trenérkou a dodnes držitelkou světového rekordu na stejné trati 

Jarmilou Kratochvílovou navíc vede místní atletický oddíl. Její slova potvrzuje i studie s názvem Zdraví dětí 

2016. Kde se dřív vyšlo po schodech, je výtah, rodiče vozí děti do školy, na kroužky i sport. Bez pohybu je 

téměř pětina dětí. Obrovsky se ale zlepšilo vybavení, lidé mohou mít lepší oblečení a sportovní náčiní. „Máme 

se dobře, jen mám dojem, že dnešní generace není ochotna tolik dřít,“ zamýšlí se Formanová, podle které 

současné skvělé podmínky paradoxně někdy zavírají dveře ke sportu talentovaným dětem, protože náklady na 

trenéry a vybavení si rodiče nemohou dovolit. Chybí i podpora malých oddílů. 

Média 

Opět pachuť politiky 

Ve srovnání s rokem 1989 se česká média změnila zcela zásadně. Státní a stranická média sloužící propagandě 

nahradil mediální systém založený na svobodě a nezávislosti tisku. S jasnou inspirací západoevropskými 

zeměmi byl tento nový systém pojat jako duální – vedle sebe v něm stojí média veřejné služby a média 

privátní, což by mělo zaručovat vyváženost mediální krajiny. „Česká média ale zároveň čelila a čelí řadě nástrah, 

jež jim poněkud komplikují, aby byla médii jaksi ideálně fungujícími,“ říká vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity Jakub Macek. Tedy nezávislými na politických a ekonomických zájmech 

svých vlastníků a zřizovatelů a odolnými vůči politickým tlakům a svodům. Média veřejné služby jsou pod 

setrvalým tlakem parlamentních politiků, kteří je mají pod kontrolou skrze financování a jmenování jejich rad. 

„Média soukromá se v posledním desetiletí postupně ocitají v rukou silných domácích hráčů, kterým v řadě 

případů slouží jako nástroj na ochranu a prosazování jejich zájmů. Česká média jsou tak opět a čím dál silněji 

vnímána jako aktivní součást politiky, a ne jako její zrcadlo. Což není dobrá zpráva,“ míní Macek. 

Gastronomie 

Méně hnědých omáček 



Před revolucí se podle šéfkuchaře Jana Punčocháře o velké gastronomii nedalo mluvit. „Tedy určitě ne v 

klasických restauracích, kde jste mohli najít lahůdky jako Katův šleh nebo různé univerzální hnědé omáčky,“ 

vyjmenoval. Lepší podniky existovaly, ale protože nebyl otevřený trh, nedostávalo se surovin. „Třeba dobrá 

ryba se tu dala sehnat jen těžko.“ Na místo v dobré restauraci se navíc mnohdy čekalo i několik týdnů. 

Skromná byla i nabídka cizokrajných kuchyní, jejichž výběr se omezoval na ruskou, čínskou a indickou 

restauraci. Teď je situace naprosto odlišná. „Po otevření hranic se sem dováží kvalitní suroviny a hlavně kuchaři 

mají možnost vycestovat na stáže do zahraničí, vyzkoušet špičkové světové restaurace, poznat nové chutě a 

vzdělávat se,“ dodává Punčochář. 

Obrana 

Klíčový vstup do NATO 

Dva roky. Tak dlouho musel takzvaně kroutit vojnu skoro každý dospívající muž, který se nepyšnil tím 

nejcennější výtiskem v knihovně – modrou knížkou. To bylo před třiceti lety, než se vojna začala postupně 

zkracovat. Teď jsou mladí muži od této povinnosti ušetřeni – pro někoho je to dobře, pro někoho ne. 

Profesionalizace české armády je ale ten největší rozdíl oproti éře před rokem 1989. Patrné je to nejen na 

stavech mužstva, armáda bývalé ČSSR čítala přes 200 tisíc mužů, tisíce kusů obrněné techniky a stovky letadel, 

ta současná je podstatně štíhlejší – cca 25 tisíc profesionálních vojáků. A změnili se také spojenci. Místo států 

Varšavské smlouvy jsou dnes našimi partnery země Severoatlantické aliance. „Princip NATO je diametrálně 

odlišný. Každý stát je rovnocenný, bez ohledu na jeho velikost,“ říká generál Petr Pavel, který vojenskému 

výboru NATO předsedal. Samostatnou kapitolou jsou zahraniční mise, kde se projevuje mimořádná kvalita 

našich vojáků. Ostatně to už v minulosti několikrát prokázali, třeba během války v Jugoslávii či v Afghánistánu. 

Co ale týče armády samotné a jejího vybavení, stále je co zlepšovat. Některá technika je již na hraně nebo 

dokonce za hranou životnosti a její výměna za moderní připomíná spíš šnečí tempo. Armádu trápí také 

nedostatek vojáků, kteří by doplnili její řady do ideálního stavu, nebo chybějící dlouhodobý plán financování. 

Stavebnictví a architektura 

Chybí nároční investoři 

Šedé paneláky, typově všude stejné, nahradila pestrá moderní architektura. A nové domy dnes podle 

architekta Jakuba Ciglera snesou srovnání se světem. „Když porovnám realizace architektů za poslední roky, 

musím říci, že z hlediska kreativity dosáhli přední architektonická studia mezinárodní úrovně,“ říká. Na druhou 

stranu jsou podle něj často znát silné tlaky na cenu projektů – chce-li developer vydělat, je to mnohdy na úkor 

kvalitnějších materiálů a poctivější práce. Stavby se stavějí na stále kratší dobu životnosti a majitelé domů či 

bytů nepočítají s tím, že ještě před splacením hypotéky budou nuceni platit opravy. „Uvítal bych, kdyby 

investoři byli náročnějšími, aby se úroveň kvality stavebnictví pod jejich tlakem zvedala,“ říká Cigler. 

Cestování 

Do NDR či na chalupu 

Vycestovat před rokem 1989 na Západ dovolili komunisté jen některým. Takže Čechoslovákům zbyly 

socialistické země nebo chalupy. Dokazují to i statistiky – v roce 1980 jich 95 procent vyjelo do socialistických 

zemí. „Příjezdový cestovní ruch do bývalé ČSSR byl taktéž v souladu s politickým děním. Přijížděli k nám 

nejčastěji návštěvníci z Maďarska, Polska, NDR a SSSR,“ uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. V roce 1980 

představovali návštěvníci ze socialistických zemí drtivou většinu (94 procent). Svoboda přinesla rozvoj 

cestovního ruchu i jakožto podnikatelského odvětví. „Do roku 1989 existoval Čedok a možná dvě další velké 

cestovky, po revoluci vznikají noví hráči na trhu, dochází k rozvoji služeb a nárůstu kapacit ubytovacích 

zařízení,“ dodal Herget. Změnil se jak výběr zemí, kam Češi cestují, tak skladba přijíždějících cestovatelů. 

Statistiky dokazují, že Češi začali více cestovat do zahraničí. „Cestování dneska je výrazně snazší. Díky Evropské 

unii navíc odpadla spousta hranic,“ přiblížil Petr Jahoda z Českého klubu cestovatelů. To však podle něj není 

jediné. 

Současným Čechům ulehčuje cestování také znalost cizích jazyků, především angličtiny. „Ekonomicky je 

cestování mnohonásobně levnější než těsně po roce 1989,“ dodal. Lidé se také snáz dostanou k informacím. 

Bydlení 

Boj o vlastní přístřeší 

Podle agentury IPSOS je více než polovina Čechů se svým stávajícím bydlením spokojená, dostupnost bydlení 

se ale zhoršuje. „Vytváří se prostor pro sociální vyloučení a bezdomovectví, které bylo před revolucí ojedinělé. 



Ti, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit, jsou v horším postavení. Nájemní bydlení nenabízí ochranu a 

bezpečí, jako tomu bylo před sametovou revolucí,“ říká sociolog ze Sociologického ústavu Akademie věd 

Martin Lux. Výdaje na bydlení se neustále zvyšují a ukrajují stále větší část příjmů českých domácností, což 

nejvíce dopadá na mladou generaci, která musí často spoléhat na výpomoc rodiny. „Na druhou stranu díky 

půjčkám, které před 30 lety v takové míře nebyly dostupné, si dnes může dovolit postavit či koupit dům 

mnohem více lidí. V naší zemi je vlastnit své vlastní bydlení normou. Těm, kteří své vlastní bydlení už mají, se 

majetek domácnosti neustále zvyšuje,“ dodává Lux. Trh s nemovitostmi hlavně ve velkých městech totiž žene 

ceny každým rokem vzhůru. 

Památky 

Záchrana za 5 minut 12 

Pro památky přišly události z roku 1989 takříkajíc za pět minut dvanáct. Znárodnění majetku po roce 1948 

zpřetrhalo vlastnickou kontinuitu a desítky let totalitního režimu zanechaly kulturní dědictví v bídném stavu. 

„Nedostatkem financí a nezájmem na odpovědných místech památky dlouhodobě chátraly či byly likvidovány,“ 

líčí generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Největším přínosem sametové 

revoluce byla obnova soukromého vlastnictví, která proces chátrání zastavila. Pro památkovou péči znamenal 

pád komunismu možnost navázat mezinárodní spolupráci a podávat nominace na tzv. seznam památek 

UNESCO, na který se za 30 let podařilo zapsat 14 památek. Zásadní roli při záchraně a obnově sehrála rovněž 

finanční podpora ze strany státu i možnost čerpání prostředků ze zahraničí. Památková péče v Česku je nyní na 

evropské úrovni, v posledních letech však musí čelit sílícím snahám o výrazné omezení jejích pravomocí. 

Showbyznys 

Konec povolených stájí 

Porovnávat showbyznys v tuzemsku před listopadem 1989 a nyní je podle lidí z branže v podstatě nemožné. 

„Před 30 a více lety to zkrátka nebyla rovná soutěž o přízeň diváka. Zábava byla zatížena ideologií, 

protekcionismem a preferencemi vyvolených a povolených ,stájí’. A také státním a cenzurovaným monopolem 

rozhlasu a televize,“ říká producent Oldřich Lichtenberg. Na druhé straně byly ale podle něj diváci před 

listopadem 1989 více ochotni a lačni si vyhledat z tehdejší nabídky to, co je skutečně zajímalo. Dnes jsou oproti 

tomu diváci zasypáni lavinou reklamních sdělení na nepřeberné množství kulturních a zábavních akcí. „Osobně 

jsem ale velmi rád, že ti, jejichž kariéry významnou měrou zasahovaly i před rok 1989 a jejichž tvorba prokázala 

nadčasovost, se zaslouženého úspěchu dočkali i nyní – Karel Gott, Michal David, Václav Neckář, Helena 

Vondráčková... I o tom svoboda je,“ líčí Lichtenberg. V oblasti showbyznysu bychom se podle něj měli zlepšit v 

respektu a toleranci. „České hvězdy a hvězdičky si vyhrazují, s kým budou či nebudou vystupovat a kdo je či 

není hoden jejich přízně. Je to až směšné v našem malinkém českém rybníčku,“ říká Lichtenberg a poukazuje 

na snad největší nešvar poslední doby: rozdělení kvůli politickým názorům. „Vydat se proti tomu – podle 

určitého vidění světa – jedinému správnému světonázoru je prakticky umělecká a společenská sebevražda. A o 

tom svoboda není,“ dodává producent. 

Staroměstské náměstí před rokem 1989 a dnes. Foto: P. Topič, MAFRA a ČTK 
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Kverulant vyhrál soud s Poslaneckou sněmovnou 

2.1.2019 

Tweet na Twitteru 

Organizace Kverulant, která dlouhodobě upozorňuje na nešvary ve státní a veřejné správě vyhrála soud s 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Zažalovala ji za to, že členové mandátního a imunitního výboru 

odmítli vydat dokumenty o ukončení činnosti Jiřího Peterky v konsorciu internetových firem CZ.NIC. Peterka by 

v roce 2015 nově zvolen do rady Českého telekomunikačního úřadu a souběh funkcí byl podle názoru 

Kverulanta střetem zájmů. 

Několik dní před koncem loňského roku obdrželo sdružení Kverulant rozsudek prvoinstančního soudu , který 

zrušil rozhodnutí Sněmovny nevydat písemnosti o které požádal podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím. Celý spor soud vrátil k novému vyřízení. Městský soud v Praze také rozhodl, že Poslanecká 

sněmovna je povinna uhradit Kverulantovi náklady řízení ve výši 12 342 Kč. 

Celý spor se točil okolo rezignace nového radního Českého telekomunikačního úřadu Jiřího Peterky z 

představenstva sdružení CZ.NIC. Členem rady ČTÚ se Peterka stal v červnu 2015, ale nepřestal být členem 

dozorčí rady konsorcia soukromých firem CZ.NIC. Odstoupil, až když obecně prospěšná organizace 

Kverulant.org veřejně upozornila na jeho učebnicový a nezákonný konflikt zájmů . Podle Kverulanta pan 

Peterka nesplňoval od svého jmenování v červnu 2015 do rady ČTÚ zákonnou podmínku nezávislosti, a tudíž 

pobíral plat radního nezákonně. Proto Kverulant.org upozornil policii na jednání pana Peterky trestním 

oznámením . Policie Kverulantovo trestní oznámení tehdy odložila s tím, že pan Peterka na působení v CZ.NIC 

rezignoval tak rychle, jak to bylo možné. To měly dokazovat čtyři dokumenty, které měl Jiří Peterka zaslat dne 

20. 6. 2015 mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Tyto písemnosti měly informovat o 

úkonech směřujících k ukončení jeho činnosti v dozorčí radě předmětného konsorcia CZ.NIC. Kverulant si tyto 

písemnosti vyžádal od Parlamentu dle zákona 106 o poskytování informací už v roce 2015, ale Parlament mu je 

odmítl poskytnout. 

-red- 
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Nové vedení Prahy uvažuje o tom, že se zbaví reklamních ploch, které si na více než dvou stovkách místních 

mostů a lávek pronajímá společnost Czech Outdoor patřící do skupiny Bigboard, jedničky na českém trhu s 

venkovní reklamou. Musí však počkat, až uplynou uzavřené smlouvy. 

Ilustrační foto 

FOTO: Novinky 

Související téma: 

Praha 

Pokud by dohodu Praha jednostranně vypověděla dřív, město by muselo firmě zaplatit vysoké sankce a ušlý 

zisk. Zatímco město je přesvědčené, že se tak stane už v roce 2022, společnost si prostory údajně nárokuje až 

do roku 2028. 

Spor řeší stavební úřad pro Prahu 4, kam se Czech Outdoor před několika měsíci obrátil s žádostí o stavební 

povolení, které by mu umožnilo prodloužit dobu užívání reklamních zařízení na mostech o dalších deset let. 

Mosty pro Prahu spravuje Technická správa komunikací (TSK), která smlouvy s předchůdci Czech Outdooru 

podepsala už v roce 1992 a ty se automaticky obnovují v desetiletých intervalech. TSK tak trvá na tom, že 

povolení je možné vydat pouze na další tři roky, ne déle. „Nejbližší možný termín pro možnost automatického 

prodloužení, nebo též možnost nesouhlasu s takovým prodloužením, je tedy dle názoru TSK v roce 2022,“ řekla 

Právu mluvčí TSK Barbora Lišková. 

Jak se k situaci staví samotná firma, však není jasné. Zřejmě ale argumentuje jinou smlouvou mezi TSK a 

předchůdcem Czech Outdoor, která byla uzavřená v roce 2008. Mluvčí Bigboardu Pavlína Stránská na dotazy 

Práva neodpověděla. 

Místo toho se na redakci ještě před vydáním článku Práva obrátila advokátní kancelář zastupující Czech 

Outdoor požadující sdělení, jak reportér Práva získal informaci z neveřejného řízení, a žádala o zdržení se šíření 

těchto informací. 

„Ztotožňujeme se s právním názorem TSK, kdy považujeme za rozhodné datum rok 2022,“ napsal Právu radní 

pro majetek města Jan Chabr ( TOP 09) s tím, že do této doby by mělo být vydáno i povolení stavebního úřadu 

k užívání mostů. 

Platí málo, nebo moc? 

Na smlouvy v říjnu loňského roku upozornil server Kverulant.org. Město z pronájmu v současnosti ročně 

inkasuje necelých dva a půl milionu korun. 

Server však vypočítal, že podle usnesení rady z roku 2004 by Praha měla dostávat za pronájem těchto ploch 48 

milionů korun ročně. BigBoard se proti tomu již dříve v médiích ohradil s tím, že ze zmíněných ploch si 

pronajímá jen část, zbytek je nevyužitý, a ve skutečnosti platí víc, než by měl. 

„Pakliže se nejedná o zásadní ekonomický příjem pro město, byl bych pro zvážení vhodnosti této reklamy a 

spíše její nepokračování. V některých oblastech je už toho příliš,“ sdělil Chabr na dotaz, zda je po ukončení v 

plánu plochy přesoutěžit, nebo je úplně zrušit. 

Zatím není jasné, jak úřad čtvrté městské části o povolení rozhodne. 

Autor: Jan Menšík 
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Pražští policisté opět otevřeli případ bývalého úředníka magistártu hl. města Ivo Matese. Ten měl ze své pozice 

v rámci komunikace s firmami, které si od magistrátu pronajímají reklamní plochy, být ve středu zájmů. Užíval 

totiž automobil, který patřil jedné z firem skupiny Big Board. 

Trestní oznámení na bývalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městský mobiliář . Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a 

předpokládá se, že skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firmě BigBoard šito na 

míru. Magistrát i BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly. 

„Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní spisový materiál vrácen kriminalistům prvního policejního obvodu k 

dopracování ,” uvedl mluvčí Policie ČR Tomáš Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Vůz půjčeny synem nebo firmou? 

Se zjištěním ohledně Matese přišel deník Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčený od syna v roce 2017 a 

části roku 2018 . Později se ukázalo, že Volvo využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do 

Vltavy . V dokumentech o nehodě je jako držitel vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam 

figuruje jako účastník nehody, napsalo Právo. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevýhodná. 

Autor: diz, ČTK 
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Pražští kriminalisté na pokyn státní zástupkyně znovu otevřeli případ bývalého magistrátního úředníka Ivo 

Matese, kterého vyšetřují pro podezření z korupce. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí pražských policistů 

Tomáš Hulan. Mates, jenž měl na starosti komunikaci s firmami, které si od magistrátu pronajímají reklamní 

plochy, podle deníku Právo užíval vůz patřící jedné z firem ze skupiny BigBoard. 

"Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní spisový materiál vrácen kriminalistům prvního policejního obvodu k 

dopracování," uvedl Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Trestní oznámení na bývalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městský mobiliář. 

Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a předpokládá se, že 

skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firme BigBoard šito na míru. Magistrát i 

BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly. 

Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana se zatím policie na magistrát znovu neobrátila. "Pokud se na nás policisté 

obrátí, budeme s nimi standardně spolupracovat a poskytovat jim veškeré informace. Sami jsme v minulosti 

namátkově kontrolovali asi šedesát smluv a u žádného z kontrolovaných dokumentů jsme nenašli pochybení 

dnes již bývalého zaměstnance magistrátu," uvedl. 

Se zjištěním ohledně Matese přišel deník Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčený od syna v roce 2017 a 

části roku 2018. Později se ukázalo, že Volvo využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do 

Vltavy. V dokumentech o nehodě je jako držitel vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam figuruje 

jako účastník nehody, napsalo Právo. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevýhodná. 

Autor: ČTK 
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Korupce na pražském magistrátu? Policie znovu otevřela případ bývalého úředníka 

"Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní spisovı materiál vrácen kriminalistům prvního policejního obvodu k 

dopracování," uvedl Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Trestní oznámení na bıvalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městskı mobiliář. 

Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a předpokládá se, že 

skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firme BigBoard šito na míru. Magistrát i 

BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly. 

Se zjištěním ohledně Matese přišel deník Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčenı od syna v roce 2017 a 

části roku 2018. Později se ukázalo, že Volvo využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do 

Vltavy. V dokumentech o nehodě je jako držitel vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam figuruje 

jako účastník nehody, napsalo Právo. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevıhodná. 

Související Novinky 
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Střet zájmů na magistrátu. Policie opět řeší kauzu bývalého úředníka, který využíval vůz reklamní firmy 

Trestní oznámení na bıvalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městskı mobiliář. Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a 

předpokládá se, že skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firmě BigBoard šito na 

míru. Magistrát i BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly.„Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní 

spisovı materiál vrácen kriminalistům prvního policejního obvodu k dopracování,” uvedl mluvčí Policie ČR 

Tomáš Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Vůz půjčeny synem nebo firmou? 

Se zjištěním ohledně Matese přišel deník Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčenı od syna v roce 2017 a 

části roku 2018. Později se ukázalo, že Volvo využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do 

Vltavy. V dokumentech o nehodě je jako držitel vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam figuruje 

jako účastník nehody, napsalo Právo. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevıhodná. 

Související Novinky 
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Pražští kriminalisté na pokyn státní zástupkyně znovu otevřeli případ bývalého magistrátního úředníka Ivo 

Matese, kterého vyšetřují pro podezření z korupce. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí pražských policistů 

Tomáš Hulan. Mates, jenž měl na starosti komunikaci s firmami, které si od magistrátu pronajímají reklamní 

plochy, podle deníku Právo užíval vůz patřící jedné z firem ze skupiny BigBoard. 

"Mohu potvrdit, že byl státní zástupkyní spisový materiál vrácen kriminalistům prvního policejního obvodu k 

dopracování," uvedl Hulan. Policisté původně případ odložili loni v prosinci. 

Trestní oznámení na bývalého úředníka podal Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org. Uvedl, že je 

podezřelé, že úředník bezplatně užíval vůz značky Volvo a zároveň se podílel na přípravě zadání zakázky na 

městský mobiliář. Ten bude do roku 2022 provozovat firma JCDecaux, poté se bude hledat nová firma a 

předpokládá se, že skupina BigBoard bude mezi zájemci. JCDecaux uvedla, že zadání je firme BigBoard šito na 

míru. Magistrát i BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly. 

Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana se zatím policie na magistrát znovu neobrátila. "Pokud se na nás policisté 

obrátí, budeme s nimi standardně spolupracovat a poskytovat jim veškeré informace. Sami jsme v minulosti 

namátkově kontrolovali asi šedesát smluv a u žádného z kontrolovaných dokumentů jsme nenašli pochybení 

dnes již bývalého zaměstnance magistrátu," uvedl. 

Se zjištěním ohledně Matese přišel deník Právo. Mates poté tvrdil, že vůz měl půjčený od syna v roce 2017 a 

části roku 2018. Později se ukázalo, že Volvo využíval už v září 2016, kdy s ním sjel z pražské náplavky do 

Vltavy. V dokumentech o nehodě je jako držitel vozu uvedena společnost BigBoard Praha a Mates tam figuruje 

jako účastník nehody, napsalo Právo. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevýhodná. 

Autor: ČTK 
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Vojtěch Razima: Kverulant.org odhalil tunelování majetku Prahy 15 

Praha 15 prodává areál bývalé vodárny v hodnotě několika desítek milionů napřímo jedinému zájemci. Obecně 

prospěšná organizace Kverulant.org považuje za problematickou nejen osobu kupujícího, ale především 

skutečnost, že byly zpracovány dva zásadně odlišné znalecké posudky určující cenu prodeje. 

Ten první stanovil cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový na 25,8 milionů 

korun. Kverulant je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracován po korupční intervenci kupujícího. 

Cílem Kverulanta je zabránit tunelování obecního majetku. 

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka 

náš domov, skončila v opozici. Starostou zůstal Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO, který městskou 

část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta pokračoval v rozprodeji obecních pozemků. 8. 

listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m2 

bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci 

Aleši Petříšovi, synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS ( ZDE ). 

Aleš Petříš je na Praze 15 známou postavou. Je to syn bývalého starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Kverulant na 

svých stránkách popisuje ( ZDE ), jak v roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše 

stavební povolení na autobazar. Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. To je 

obzvláště křiklavé porušení stavebního zákona. Když Kverulant.org tuto nezákonnost odhalil, pomohla radnice 

Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. 

Na prodeji vodárny není znepokojivé jenom to, že kupujícím má být Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je 

skutečnost, že před zveřejněním záměru úplatného převodu byly zpracovány dva znalecké posudky. Ten první 

z 20. 10. 2017 učil cenu 39,5 milionu korun ( ZDE ). Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Nový 

posudek z 23. 10. 2018 stanovil cenu téměř o 15 milionů nižší a to pouhých 25,8 milionu korun ( ZDE ). 

Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na 

odstranění staveb nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům a 

podobně. Tomu však Kverulant naprosto nevěří. Naopak je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a 

vypracován po korupční intervenci Petříše. 

Když na podezřelý prodej začal Kverulant upozorňovat, rozhodl se kupující Petříš, že „od koupení odstoupí“, a 

napsal o tom Praze 15 dopis. Ale do týdne si to pan Petříš rozmyslel a v dalším dopise informoval Prahu 15, že 

nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“. 

A tak prodej pokračuje a Praha 15 ustanovila komisi, která má o prodeji rozhodnout. Komise se skládá ze dvou 

pracovníků majetkového odboru a předsedy kontrolního výboru. Kverulant se bude této kauze dále věnovat, 

protože se odmítá smířit s dalším arogantním tunelováním obecního majetku. 

Další podrobnosti naleznete v kauze Tunelování majetku Prahy 15 ( ZDE ). 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Kverulant.org odhalil tunelování majetku Prahy 15 

Vojtěch Razima • 11. ledna 2019 • přečtení 

Reklama 

Praha 15 prodává areál bývalé vodárny v hodnotě několika desítek milionů napřímo jedinému zájemci. Obecně 

prospěšná organizace Kverulant.org považuje za problematickou nejen osobu kupujícího, ale především 

skutečnost, že byly zpracovány dva zásadně odlišné znalecké posudky určující cenu prodeje. Ten první stanovil 

cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový na 25,8 milionů korun. Kverulant 

je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracován po korupční intervenci kupujícího. Cílem Kverulanta je 

zabránit tunelování obecního majetku. 

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka 

náš domov, skončila v opozici. Starostou zůstal Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO, který městskou 

část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta pokračoval v rozprodeji obecních pozemků. 8. 

listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m2 

bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci 

Aleši Petříšovi , synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. 

Aleš Petříš je na Praze 15 známou postavou. Je to syn bývalého starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Kverulant na 

svých stránkách popisuje , jak v roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše 

stavební povolení na autobazar. Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. To je 

obzvláště křiklavé porušení stavebního zákona. Když Kverulant.org tuto nezákonnost odhalil, pomohla radnice 

Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. 

Na prodeji vodárny není znepokojivé jenom to, že kupujícím má být Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je 

skutečnost, že před zveřejněním záměru úplatného převodu byly zpracovány dva znalecké posudky. Ten první 

z 20. 10. 2017 učil cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Nový posudek z 

23. 10. 2018 stanovil cenu téměř o 15 milionů nižší a to pouhých 25,8 milionů korun. Původní znalecký 

posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb 

nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům a podobně. Tomu 

však Kverulant naprosto nevěří. Naopak je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracován po korupční 

intervenci Petříše. 

Když na podezřelý prodej začal Kverulant upozorňovat, rozhodl se kupující Petříš, že „od koupení odstoupí“, a 

napsal o tom Praze 15 dopis. Ale do týdne si to pan Petříš rozmyslel a v dalším dopise informoval Prahu 15, že 

nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“. 

A tak prodej pokračuje a Praha 15 ustanovila komisi, která má o prodeji rozhodnout. Komise se skládá ze dvou 

pracovníků majetkového odboru a předsedy kontrolního výboru. Kverulant se bude této kauze dále věnovat, 

protože se odmítá smířit s dalším arogantním tunelováním obecního majetku. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org odhalil tunelování majetku Prahy 15 

Praha 15 prodává areál bývalé vodárny v hodnotě několika desítek milionů napřímo jedinému zájemci. Obecně 

prospěšná organizace Kverulant.org považuje za problematickou nejen osobu kupujícího, ale především 

skutečnost, že byly zpracovány dva zásadně odlišné znalecké posudky určující cenu prodeje. Ten první stanovil 

cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový na 25,8 milionů korun. Kverulant 

je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracován po korupční intervenci kupujícího. Cílem Kverulanta je 

zabránit tunelování obecního majetku. 

// 

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka 

náš domov, skončila v opozici. Starostou zůstal Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO, který městskou 

část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta pokračoval v rozprodeji obecních pozemků. 8. 

listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m 2 

bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci 

Aleši Petříšovi , synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. 

Aleš Petříš je na Praze 15 známou postavou. Je to syn bývalého starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Kverulant na 

svých stránkách popisuje , jak v roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše 

stavební povolení na autobazar. Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. To je 

obzvláště křiklavé porušení stavebního zákona. Když Kverulant.org tuto nezákonnost odhalil, pomohla radnice 

Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. 

Na prodeji vodárny není znepokojivé jenom to, že kupujícím má být Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je 

skutečnost, že před zveřejněním záměru úplatného převodu byly zpracovány dva znalecké posudky. Ten první 

z 20. 10. 2017 učil cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Nový posudek z 

23. 10. 2018 stanovil cenu téměř o 15 milionů nižší a to pouhých 25,8 milionů korun. Původní znalecký 

posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb 

nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům a podobně. Tomu 

však Kverulant naprosto nevěří. Naopak je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracován po korupční 

intervenci Petříše. 

Když na podezřelý prodej začal Kverulant upozorňovat, rozhodl se kupující Petříš, že „od koupení odstoupí“, a 

napsal o tom Praze 15 dopis. Ale do týdne si to pan Petříš rozmyslel a v dalším dopise informoval Prahu 15, že 

nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“ . 

A tak prodej pokračuje a Praha 15 ustanovila komisi, která má o prodeji rozhodnout. Komise se skládá ze dvou 

pracovníků majetkového odboru a předsedy kontrolního výboru. Kverulant se bude této kauze dále věnovat, 

protože se odmítá smířit s dalším arogantním tunelováním obecního majetku. 

Další podrobnosti naleznete v kauze Tunelování majetku Prahy 15 . 

// 
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Ilustrační obrázek: Pixabax, Stux 

Deník N zajišťuje fotografie za podpory Megapixel.cz . 

Jak je to doopravdy s podnikatelským průzkumem, podle něhož čeští zaměstnanci nestojí o zkrácení pracovní 

doby? Kolik korun vyděláte, když budete sbírat dvě plastová víčka každý den v roce? Jak se mají změnit pokuty 

pro řidiče a bodový systém? A kde loni prodávali špatný benzin a naftu? Tyto i další novinky si přečtete v 

našem pravidelném přehledu ze světa osobních financí. 

Věrnostní sleva nesmí být skrytou pokutou 

Doúčtování rozdílu mezi standardní a věrnostní cenou je třeba posuzovat jako smluvní pokutu. Vyplývá to z 

pravomocného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ve sporu mezi společností UPC a jejím 

zákazníkem. 

V ceníku firma uváděla: „Podmínky pro poskytnutí věrnostní slevy splníte po době uvedené ve smlouvě, jinak 

po 12 měsících řádného užívání služeb (věrnostní období). Sleva se projeví ve vyúčtování již od počátku, to 

znamená od aktivace služby. Pokud však nesplníte podmínky pro poskytnutí slevy, zašleme vám opravné 

vyúčtování. V něm vám doúčtujeme cenu služeb ve standardní výši, a to od počátku probíhajícího věrnostního 

období.“ 

V praxi tak často docházelo k paradoxu: čím déle klient u UPC setrval a služby se zvýhodněnou cenou čerpal, 

tím vyšší doplatek mu operátor následně účtoval při ukončení smlouvy před uplynutím věrnostního období. 

Podle ČTÚ mají takové podmínky zajišťovací povahu – tedy motivovat zákazníka (mimo jiné) k dodržení určité 

doby trvání smlouvy, a to pod hrozbou ztráty sjednané výhody. Regulátor odkázal i na rozsudek Nejvyššího 

soudu , podle něhož při posouzení určitého ujednání není rozhodný užitý právní pojem, nýbrž obsah, z něhož 

je zřejmé, k čemu směřovala vůle stran. 

V praxi tedy jde o smluvní pokutu, uvedl ČTÚ. Na ni se v případě spotřebitelských smluv vztahuje nález 

Ústavního soudu , který zásadně nepřipouští ujednání zakládající smluvní pokutu mimo vlastní tělo smlouvy. 

Je-li toto ujednání skryto například ve všeobecných podmínkách, je v případě spotřebitelských smluv neplatné. 

Klient proto nemusí UPC nic doplácet. 

Exekutoři mají vrátit peníze z protiprávních exekucí 

Krajský soud v Ostravě pravomocně rozhodl, že exekutor musí vrátit peníze, které v průběhu protiprávních 

exekucí vymohl na úhradu svých nákladů. Jde o exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, o nichž už 

před více než pěti lety informoval právník Petr Němec . Na přelomový rozsudek nyní upozornil Tomáš Pospíšil, 

ředitel služby ExekutorMáSmůlu.cz, která se na zastavování protiprávních exekucí specializuje. 

V tomto konkrétním sporu exekutor Jaroslav Kocinec z Frýdku-Místku zabavil panu Miroslavovi více než 50 

tisíc korun na své náklady. „Po zastavení exekuce je měl panu Miroslavovi vrátit a svoji odměnu požadovat po 

věřiteli, který exekuci dle neplatného rozhodčího nálezu nechal zahájit, a tedy její zastavení zavinil,“ uvedl 

Pospíšil. 

Kocinec peníze odmítl vrátit, takže se pan Miroslav obrátil na soud. Za pravdu mu dal jak Okresní soud ve 

Frýdku-Místku, tak i Krajský soud v Ostravě. Dlužnou částku s úroky a náklady řízení poté exekutor uhradil. 

Pana Miroslava zastupoval už zmíněný Petr Němec. 

https://denikn.cz/52576/sleva-jako-skryta-pokuta-exekutori-museji-vratit-penize-a-proc-cesi-nechteji-kratsi-pracovni-dobu/
https://denikn.cz/52576/sleva-jako-skryta-pokuta-exekutori-museji-vratit-penize-a-proc-cesi-nechteji-kratsi-pracovni-dobu/


„Po zastavení protiprávní exekuce by exekutoři měli lidem vracet peníze, které vymohli na svoje náklady. 

Někteří exekutoři to bez problémů dělají, jiní se tomu snaží za každou cenu vyhnout,“ popisuje celkovou situaci 

Pospíšil. 

Pro některé exekutorské úřady by mohlo být toto rozhodnutí likvidační. Kocinec proto vyhrožuje žalobou na 

stát. „Soudní exekutor si totiž nevybírá, zda exekuci povede, ale na základě pověření soudu musí konat, a tedy 

mu vznikají náklady. Na vině jsou tak i soudy, které protiprávní exekuce nařídily,“ uvádí Pospíšil. 

„Chápeme, že se exekutor zlobí, neboť pochybení je i na straně zcela pasivních soudů a ministerstva 

spravedlnosti. Na problém jsme opakovaně upozorňovali. Nejpozději od roku 2013 všichni vědí, že je zde přes 

200 tisíc protiprávních exekucí, ale nikdo to neřeší. Samotní exekutoři mohou například soudům navrhnout 

zastavení takových exekucí, aby jim nevznikaly další náklady,“ dodává Němec. 

Jak získat potřebnou odpověď 

O zkrácení pracovní doby prý čeští zaměstnanci nestojí. O překvapivém výsledku průzkumu, který si nechala 

vypracovat u agentury Ipsos, informovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR . Pouhých 10 

procent zaměstnanců podle něj jednoznačně požaduje snížení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, dalších 13 

procent je „spíše pro“. Naopak většina zaměstnanců je v době ekonomického růstu ochotna dokonce pracovat 

více, pokud by za to měla více peněz. 

Předseda asociace Karel Havlíček staví výsledek průzkumu proti odborářské kampani „konec dlouhé práce“. 

ČMKOS vedená Josefem Středulou chce zkrátit pracovní dobu o půl hodiny denně, aniž by to mělo vliv na výši 

výdělku – ten by se tedy úměrně tomu nekrátil. Že by opravdu čtyři pětiny zaměstnanců byly proti tomu? 

Podívejme se, co ve zprávě asociace chybí – tedy na jakou otázku lidé v průzkumu skutečně odpovídali : „Bylo 

by pro vás zajímavé snížení pracovního úvazku na 37,5 hodiny týdně, i v případě, že by to mohlo ohrozit 

stabilitu firem a růst mezd?“ O zachování dosavadního výdělku tedy není v otázce ani slovo; naopak mnoho lidí 

ji zřejmě pochopilo tak, že by se úměrně pracovní době snížila i mzda… 

Kde prodávali špatný benzin či naftu? 

Dvě nejvyšší pokuty za prodej nekvalitních pohonných hmot, které loni nabyly právní moci, dosáhly shodně 

500 tisíc korun. Dostaly je společnost Hortim (kontrola proběhla už v březnu 2017 na čerpací stanici v brněnské 

Kšírově ulici) a společnost Tank Ono (kontrola v říjnu 2016 v obci Břest na Kroměřížsku). 

Za nedostatky, které Česká obchodní inspekce zjistila přímo během roku 2018, dostali zatím nejvyšší 

pravomocné pokuty – shodně 100 tisíc korun – provozovatel čerpacích stanic MOL v Kaplici a Pap Oil v Uhlišti 

u Nýrska. V obou případech je provozovatelem společnost MOL. 

Podíl pohonných hmot, které nesplňují normu, se v posledních letech pohybuje pouze kolem jednoho 

procenta ze všech odebraných vzorků, zatímco ještě v roce 2014 to byla tři procenta. Například v letošním 

listopadu inspektoři zkontrolovali celkem 255 vzorků, přičemž jakostním požadavkům nevyhověly pouze dva. 

ČOI zveřejňuje pravomocná rozhodnutí na svém webu sice s podrobnými informacemi, ale ve značně 

nepřehledné podobě. Rychlejší orientaci lze získat z webu obecně prospěšné organizace Kverulant.org , kde 

navíc najdete i srozumitelný popis příčin a možných dopadů zjištěných závad. 

Co nás ještě zaujalo 

Inflace byla loni třetí nejvyšší za posledních deset let. Průměrná roční míra inflace (vyjádřená přírůstkem indexu 

spotřebitelských cen proti průměru předchozího roku) dosáhla 2,1 %, spočítal Český statistický úřad . Za 

posledních deset let byla vyšší jen v letech 2012 (3,3 %) a 2017 (2,5 %). 

V samotném prosinci byly ceny v průměru vyšší o dvě procenta oproti stejnému období předchozího roku. 

Zelenina jako celek je dražší o téměř patnáct procent, doprava o 6,1 % (hlavně kvůli růstu cen pohonných 

hmot). Výrazně zdražily hlavně brambory – meziročně o 41,7 % (a o téměř 30 % v porovnání s listopadem 

2018). Naopak levnější než před rokem jsou hlavně cukr (o 31 %) a vejce (27,8 %). 

Průměrná míra inflace 

Autor: Petr Kučera 
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Kverulant: Praha odmítla nabídku na obnovení parčíku u Nuselského mostu 

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED 

obrazovka. Na pozemcích Prahy před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, 

a to proto, aby nebránila výhledu řidičů, stojících v koloně, na reklamní poutač. 

Kverulant nabídl městu ( ZDE ), že na vlastní náklady obnoví parčík před billboardem v rozsahu zachyceném v 

pasportu zeleně z roku 2009 ( ZDE ). Nyní mu městská část sdělila, že o obnovení zeleně nemá zájem, protože 

u Nuselského mostu možná žádná zelená plocha nebude. V dopise Kverulantovi ( ZDE ) píše: „Městská část 

Praha 2 aktuálně jedná o vhodném využití pozemků u Nuselského mostu ve spolupráci s Hlavním městem 

Prahou a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Dokud nebude dohodnuto, jakým způsobem budou tyto 

pozemky do budoucna využívány, tak nemůže dojít k výsadbě dlouhodobé zeleně.“ 

LED billboard byl a na střeše domu nad Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto 

teprve v roce červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění ( ZDE ). Jelikož majitel billboardu 

nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné 

povolení zamítl. Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016. Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal 

majitel odvolání na Magistrát. Ten v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 

povolení tak nabylo právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v 

případě rozhodnutí o odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a zahájila řízení o dodatečném povolení ( 

ZDE ). 

Ředitel a zakladatel Kverulanta Vojtěch Razima celou kauzu komentuje: „Odmítáme se smířit s tím, že 

billboardy mají v Praze přednost před parky, bude dál bojovat proti reklamnímu smogu a za lepší správu 

veřejných záležitostí.“ 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-odmitla-nabidku-na-obnoveni-parciku-u-Nuselskeho-mostu-567160
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-odmitla-nabidku-na-obnoveni-parciku-u-Nuselskeho-mostu-567160
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Ředitel JCDeacaux Pavel Slabý navrhuje Technické správě komunikací platit deset milionů korun ročně. 

Foto: BigBoard 

Reklamní společnost JCDecaux oslovila pražskou Technickou správu komunikací (TSK) s nabídkou převzetí 

reklamních ploch na mostech, které si nyní pronajímá firma BigBoard. V dopise, který má ČTK k dispozici, 

nabízí ředitel JCDecaux v ČR Pavel Slabý za pronájem deset milionů korun ročně, BigBoard platí 2,4 milionu 

korun. Podle Slabého je to cena hluboko pod tržní úrovní. Obě reklamní společnosti vedou v Praze 

dlouhodobé spory, smlouvy magistrátu a městských firem na reklamu byly v minulosti kritizovány jako 

nevýhodné. 

Smlouvu s firmou Czech Outdoor ze skupiny BigBoard bude podle dřívějších vyjádření TSK možné vypovědět 

až koncem roku 2021. Podle Slabého se týká ploch o velikosti zhruba 3800 metrů čtverečních, BigBoard v 

minulosti uvedl, že si pronajímá jen 1100 metrů. 

„Jsme přesvědčeni, že naše nabídka vyjadřuje realistickou hodnotu portfolia reklamních ploch na mostech a 

lávkách v Praze, které jsou ve správě TSK," uvedl ředitel Slabý. Dodal, že na základě jeho nabídky může TSK 

posoudit výhodnost stávající smlouvy. 

„Naše společnost platí v souladu s usnesením Rady hlavního města a dle smlouvy nájemné 2,4 milionu za cca 

1100 m² reklamní plochy. Když JCDecaux nabízí 4krát větší nájemné za 4krát větší reklamní plochu, tak je 

nájemné za každý metr čtverečný reklamy stejné jako námi placené nájemné. Jejich nabídka je tak tedy stejná 

jako naše," uvedla v reakci společnost BigBoard Praha. Dodala, že jako pozoruhodné se firmě jeví, že v 

minulých dnech vyhrálo JCDecaux v Paříži tendr na část městského mobiliáře s celkovým nájemným pro město 

větším než 50 % procent z příjmů (48 procent variabilní složka a k ní ještě složka pevná). 

Původní smlouva se skupinou Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) byla v roce 2008 stanovena na deset let, a 

protože ji nikdo nevypověděl, byla loni v souladu s podmínkami automaticky prodloužena. TSK uvedla, že 

nedostala od Prahy jakožto vlastníka ploch pokyn k tomu smlouvu vypovědět. Na smlouvu upozornil koncem 

loňského roku Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Radní pro majetek Jan Chabra (TOP 09) tehdy uvedl, že 

ji nechá prověřit. 

Lukrativní zakázky na reklamu a jejich přidělování se v Praze řeší dlouhodobě, a to jak na magistrátu, tak 

například právě v TSK a v dopravním podniku. Podle kritiků je řada smluv pro město nevýhodná. 

-čtk- 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/jcdecaux-chce-prevzit-reklamni-plochy-na-mostech-v-praze/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/02/jcdecaux-chce-prevzit-reklamni-plochy-na-mostech-v-praze/
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Makru klesly tržby i zisk 

Byznys 

(EchoM) Tržby velkoobchodů Makro Cash&Carry v ČR klesly ve fin. roce 2016/2017 o 2 % na 29,2 mld. Kč. 

Spol. tak vydělala mezir. o 9 % méně, zisk klesl na 577 mil. Kč. Makro Cash&Carry ČR je součástí nadnárodní 

skupiny Metro Group, v příštím roce v ČR plánuje další expanzi. 

pk 

ČVUT končí s Huawei 

Byznys 

( Lupa.cz ) Spol. na katedře telekom. techniky na FEL začátkem loňského října zprovoznila laboratoř Safe City 

Lab, kde by bylo možné zkoušet si různé prvky tzv. chytrého města a 4G sítí. Instalované LTE technologii 

vypršela licence a ČVUT o její prodloužení nepožádalo a čeká, jak se okolo spol. vyvine bezpečnostní situace. 

Ve spolupráci s Huawei naopak pokračuje VŠB-TUO v Ostravě. 

pk 

Čistý zisk ČSOB loni klesl o desetinu 

Byznys 

( E15.cz ) A to na 15,8 mld. Kč. Důvodem poklesu je vliv mezir. srovnávací základny kvůli mimořádným 

výnosům a nárůst investic. Celkový objem aktiv pod správou skup. vzrostl mezir. o 1 % na 204,5 mld. Kč. 

Objem úvěrů ČSOB vzrostl mezir. o 5 % na 689 mld. Kč, objem vkladů se zvýšil o 6 % na 868 mld. Kč. Provozní 

výnosy zůstaly stejné jako v r. 2017, a to na 37,1 mld. Kč. Provozní náklady stouply o 9 % na 17,8 mld. Kč. 

pk 

Jiřina Bohdalová žaluje Komerční banku 

Společnost 

( iRozhlas.cz ) A to kvůli prodeji padělaných obrazů. U civilního soudu se herečka dožaduje cca 5 mil. Kč, 

investovaných do falzifikátů, které nabízel VIP klientům banky její někdejší privátní bankéř Radek Pokluda. 

Banka odpovědnost odmítá a od Pokludy se distancovala. Žalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 

1, roli Pokludy prověřuje i policie. 

pk 

Organizace varují před zvolením Koudelky 

Politika 

(HN) Podle protikorupčních organizací (Nadační fond proti korupci, Oživení, Vraťte nám stát a Kverulant) 

hrozí v případě, že sněmovna přijme návrh prezidenta Miloše Zemana na jmenování bývalého poslance ČSSD 

Zdeňka Koudelky do pozice zástupce ombudsmanky ovlivňování kontrolních mechanismů. Podle nich nemá 

dostatečný morální kredit. 

mh 

https://echoprime.cz/s/business-monitor24


ČD zvažují povinné místenky 

Byznys 

(Pr) A to výhradně pro vlaky na trase mezi Prahou a Ostravou, kde jezdí některé spoje často přeplněné. Do 

vlaků by se tak vešlo méně lidí, ale podle gen. řeď. Miroslava Kupce by to zvýšilo komfort cestujících. 

mh 

Praktici proti e-neschopenkám 

Politika 

(Pr) "Současná podoba e-neschopenek je naprosto nesmyslná. Místo toho, aby lékařům, zaměstnavatelům i 

zaměstnancům usnadnila život, postará se o pravý opak," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr 

Šonka. MPSV v příštích týdnech rozhodne, jestli lékaři začnou letos povinně používat nynější e-neschopenku, 

nebo se počká na nový systém do ledna příštího roku. 

mh 

Zdravotní péče v r. 2017 stála 36 500 na osobu 

Byznys 

(HN, E15, Pr) V r. 2010 to bylo o 5 000 Kč méně. Největší část z toho se hradila z veřejného zdravotního 

pojištění. Lidé sami vydali prům. asi 5 100 korun, nejvíc z toho za léky. Celkem bylo na zdravotní péči v r. 2017 

vynaloženo 387,4 mld. Kč, z toho 252,2 mld. Kč zaplatily zdravotní pojišťovny. 

mh 

Shipvio míří na Arabský poloostrov 

Byznys 

( E15.cz ) Český start-up totiž získal desítky mil. Kč na svůj další provoz, a to od spol. Logio a miliardáře Karla 

Janečka. Logistická aplikace, která spojuje zájemce o přepravu nákladu s těmi, kdo mají volnou kapacitu 

kamionů, působí v ČR a na Slovensku, letos chce expandovat do Maďarska a Rumunska. Před několika týdny 

spol. uzavřela dohodu v Saúdské Arábii. 

pk 

Státy a EP se shodly na úpravě digitálního copyrightu 

Byznys 

(HN) Zástupci zemí EU a EP se dokázali shodnout na kompromisní podobě směrnice o ochraně autorských 

práv na internetu. Dohoda otevírá cestu k finálnímu přijetí nových pravidel o digitálním copyrightu. Nová 

pravidla posílí postavení tvůrců, jako jsou hudebníci, herci či novináři, vůči internetovým gigantům typu Google 

či Facebook. V kompromisu je vyřešena také otázka krátkých úryvků ze zpravodajských textů, jejichž 

publikování by mělo být zpoplatněno, i ochrana před nejtvrdším uplatňováním nových pravidel pro začínající 

platformy. 

mh 

Apple Pay začne v ČR fungovat 19. února 

Byznys 

(LN) Podle informací deníku by službu mělo v ČR nabídnout k tomuto datu 6 bank a platební spol. Twisto. A to 

KB, Air Bank, Česká spořitelna, J&T Banka, Moneta Money Bank a mBank. Manažeři společností už službu 

úspěšně několik týdnů testují. Podle všech bank bude služba pro jejich klienty zdarma. 

mh 

Metnar odvolá šéfa Vojenské policie 

Politika 

( iRozhlas.cz , Pr, E15) Její náčelník Pavel Kříž ve funkci končí ve čtvrtek, od pátku ho nahradí plukovník 

generálního štábu Miroslav Murček. Min. obrany Lubomír Metnar rozhodnutí zdůvodnil dlouhodobou 



nespokojeností se situací uvnitř Vojenské policie. Změnu projednal i sněmovní výbor pro obranu, ministrovo 

rozhodnutí vzal na vědomí. 

pk 

CPI Property Group vydala dluhopisy v Hongkongu 

Byznys 

(E15) Realitní skup. miliardáře Radovana Vítka tam vydala dluhopisy jako první firma ze střední a východní 

Evropy. Hodnota emise činí cca 50 mil. €. Po listopadovém vydání bondů CPI v Japonsku jde o další 

průlomovou emisi Vítkovy skupiny. Po převodu na eura je roční výnos z pětiletých dluhopisů emitovaných v 

Hongkongu pod 2,5 %. 

mh 

Babiš nepřijal Hřibovu nabídku ohledně Letňan 

Politika 

( ČT , MFD, E15, LN) Premiér Andrej Babiš uvedl, že je o požadavcích Prahy ochoten jednat, výměny 

nemovitostí ale musí být podle zákona cenově vyrovnané. „Pokud by stát v plném rozsahu vyhověl všem Vašim 

požadavkům, znamenalo by to porušení platné právní úpravy. Jistě pochopíte, že to nemohu akceptovat,“ 

uvedl v dopise primátorovi. Hřibovi zase vadí, že stát pořád nedodal seznam budov, které by se v centru Prahy 

po vystěhování úředníků měly vyprázdnit. „Tím pádem nejsme schopni posoudit dopady stěhovaní úřadů na 

chod a rozvoj hl. města,“ uvedl. 

pk 

CVVM: Češi nejvíc věří Zemanovi 

Politika 

(LN, HN, MFD) A to 48 %. Předsedovi ÚS Pavlu Rychetskému důvěřuje 46 % Čechů. Největší nedůvěru vyslovili 

lidé Miroslavu Kalouskovi, nedůvěřuje mu 79 % lidí a důvěřuje jen 12 %. Druhý největší podíl nedůvěry má 

premiér Andrej Babiš, jemuž nevěří 56 % Čechů. 

mh 

E-shop Bonami měl loni tržby přes miliardu 

Byznys 

(E15, HN) Český obchod s bytovými doplňky tak své tržby zvýšil o 38 %, letos očekává tržby 1,5 mld. Kč. 

Bonami loni prodalo 1,9 mil. ks zboží. 

pk 

Bakala prodal studio Warhorse 

Byznys 

(E15, HN, MFD, LN) To stojí za počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance, součástí akvizice jsou všechna 

práva na populární hru. Dosavadní většinový vlastník Zdeněk Bakala a zakladatelé spol. Daniel Vávra a Martin 

Klíma studio prodali rakouské dceřiné spol. Koch Media švédské THQ Nordic, a to za 858 mil. Kč. Vávra, Klíma i 

řeď. Warhorse Studios Martin Frýdvalský zůstávají na svých pozicích. 

pk 

Prodej ojetých vozů loni stoupl na 765 tis. Kč. 

Byznys 

(LN, HN) Mezir. tak vzrostl o 2 %. Necelá 1/4 připadla na osobní vozy dovezené ze zahraničí, jejich počet mezir. 

stoupl o 3,8 % na 177 717 a byl nejvyšší od r. 2008. Z jednotlivých měsíců se nejvíce ojetin dovezlo v květnu, 

nejméně v prosinci, vyplývá to z odhadu spol. Cebia. Průměrná cena ojetého vozu loni mezir. vzrostla o 13 % 

na 226 500 Kč. 

pk 

Spotřeba zemního plynu klesla mezir. o 4 % 



Byznys 

(E15, Pr, HN) Loni tak Češi spotřebovali 8,18 mld. m3, vyplývá to z dat ERÚ. Důvodem poklesu bylo nejspíš 

teplejší počasí. Loni činila podle ERÚ prům. teplota vzduchu v Česku 9,9 stupně Celsia, o 2 stupně více, než je 

dlouhodobý průměr. (MFD, Pr, E15) V ČR je 1 537 starostek. Ženu ve svém čele tak má 24 % z 6 336 měst a 

obcí. Ženy pak tvoří 28 % osazenstva zastupitelstev. (HN, E15) Mezinárodní solární skup. s českými kořeny 

Photon Energy se loni dostala do čistého zisku 15,6 mil. Kč. V r. 2017 vykázala firma ztrátu 20,8 mil. Kč. Spol. 

mezir. stouply také konsolidované tržby, a to o 17,6 % na 523 mil. Kč. (EchoM) Maďarská skup. MOL chce letos 

v ČR zrekonstruovat 64 čerpacích stanic, investice bude téměř miliarda Kč. (E15, HN) Český obchod s bytovými 

doplňky Bonami měl loni tržby přes miliardu. Mezir. je to 38 % více, letos očekává tržby 1,5 mld. Kč. Bonami 

loni prodalo 1,9 mil. ks zboží. 

pk 

Platební bilance skončila přebytkem 38,2 mld. 

Byznys 

(HN, Pr) To je cca o 16 mld. Kč méně než loni. Souhrn všech ekonomických transakcí české ekonomiky se 

zahraničím byl až do r. 2013 vždy schodkový, od r. 2014 je vždy v přebytku. Za loňský kladný výsledek mohou 

především první 4 měsíce, kdy celkový přebytek činil téměř 87 mld. Kč, a to navzdory březnovému schodku. Ve 

schodku byla platební bilance 4 měsíce v řadě od června do září. 

pk 

Valentýna plánuje určitě oslavit 25 % Čechů 

Společnost 

( Mediaguru.cz ) Dalších 25 % to zvažuje. Loni to přitom plánovala 1/3 Čechů, předloni 60 %. Svátek má větší 

oblibu u žen, a to 70 %. U mužů je to 25 %. 40 % mužů přiznává, že kdyby záleželo na nich, svátek by určitě 

neslavili. Zatímco muži by nejradši vzali svou partnerku na večeři (40 %), nebo večer strávili společně v 

soukromí (21 %) či v ložnici (15 %), ženy dávají přednost víkendu v evropském městě (28 %). Večer v ložnici si 

přeje jen 5 % žen. 

mh 

Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,5 % 

Byznys 

(LN, E15, HN, Pr) Mezir. růst tak v lednu zrychlil z prosincových 2 %, meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily 

o 1 %. Zdražovalo zejména bydlení, alkohol nebo tabák. Nájemné bylo proti loňskému lednu letos dražší o 3,8 

%, vodné a stočné o 2,6 %, elektřina o 8,2 % a teplo a teplá voda o 3,8 %. Ve srovnání s lednem 2018 naopak 

zlevnily některé potraviny a nealkoholické nápoje. 

pk 

Novela zákona o EET prošla prvním čtením 

Politika 

(E15, Pr, MFD, HN) A to na 8. pokus, projednávání začalo v září. Novela rozšiřuje evidenci na další odvětví, např. 

pro lékaře, advokáty, stánkaře nebo řemeslníky. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby ho 

mohli dělat bez připojení k internetu. Do 10% sazby DPH přesouvá mj. stravovací služby, úklidové práce, 

domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Podle MF Aleny Schillerové by 

norma mohla začít platit koncem roku. 

pk 

Telička a Ježek můžou kandidovat do EP 

Politika 

(HN) S nově založeným hnutím Hlas totiž získali potřebný počet podpisů pro registraci na MV – musí jich být 

nejméně 1 000. „Jsme výrazně nad tou hranicí, kterou předepisuje zákon,“ uvedl europoslanec Pavel Telička, 

který stejně jako Petr Ježek v minulých volbách kandidoval za ANO. Nyní chtějí sestavit kandidátní listinu. 

pk 



Moneta zavře 22 poboček 

Byznys 

( Euro.cz ) A to v 1. a 2. čtvrtletí letošního roku, nahrazovat je bude vkladovými bankomaty. Banka tak 

pokračuje v loňském trendu – nyní má 202 poboček, což je o 25 méně než před rokem. Zaměřit se chce na 

online služby, zejm. poskytování úvěrů či kontokorentů. 

pk 

Mediální skup. Jaromíra Soukupa skončila v zisku 

Byznys 

( Mediaguru.cz ) Spol. Empresa Media, TV Barrandov a Médea loni dohromady vykázaly provozní zisk přes 198 

mil. Kč. Uvedl to sám Jaromír Soukup. TV Barrandov podle něj zakončila r. 2018 v provozním zisku EBITDA více 

než 100 mil. Kč a celá skup. Empresa Media, do níž TV Barrandov patří, měla dosáhnout tržeb 1,011 mld. Kč. 

Mediální agentura Médea měla vytvořit provozní zisk 95 mil. Kč, celkové tržby údajně dosáhly 3,945 mld. Kč. 

Údaje vycházejí ze sdělení samotné mediální skupiny, výroční zprávy za r. 2018 zatím nejsou k dispozici. O 

hospodářském výsledku Empresa Media se skup. nezmiňuje. Stejně tak neuvádí stav dlouhodobých či 

krátkodobých závazků v loňském roce. 

pk 
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KVERULANT.ORG: Sedm let nepřetržitého porušování zákona o regulaci reklamy v České televizi 

by Rudolf Hruboň — 10. 2. 2019 

Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Ten zakazuje 

reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz již 

přes sedm let obchází a označuje reklamu za “sponzorování vysílání”. Uvádí se to na serveru Kverulant.org (viz 

ZDE ). 

Diváci jsou obtěžováni reklamou, přestože platí koncesionářské poplatky 

Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků 

každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. V záležitosti porušování zákona 

bylo na Českou televizi učiněno již několik podání, zatím bohužel bez úspěchu. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je bezmocná 

RRTV se již v minulosti vyjádřila ke stížnostem, např. v tomto duchu: 

Zdroj: Kverulant.org 

Česká televize bez skrupulí 

V listopadu 2018 již ČT zahodila poslední skrupule a vysílala těsně před Večerníčkem reklamu zaměřenou na 

děti již ani neoznačenou jako sponzorství pořadu. Přitom podle zákona 231/2001 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a § 48, odstavec (2), písmeno a) nesmějí televize vysílat reklamu, která 

mravně ohrožuje děti a mladistvé tím, že přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého 

výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. A podle písmena b) televize dokonce ani 

nesmí přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží 

nebo služeb. 

Veřejnoprávní televize vydělává na reklamě stamiliony 

Přestože Česká televize disponuje díky povinně placeným koncesionářským poplatkům dostatečně velkými 

finančními zdroji ve výši až 7 miliard ročně, vydělává nemalé částky z reklamy: 

Zdroj: Kverulant.org 

Ředitelem České televize je bývalý komunista 

Arogance, s jakou ČT přistupuje k (ne)dodržování zákonů v této zemi, ovlivňuje asi i to, kdo stojí v jejím vedení. 

Od září 2011 ji totiž vede bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným členem Komunistické strany 

Československa 20. září 1989. Historik Petr Blažek k tomu před časem uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v 

době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, 

svědčí to o jeho, dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“ 

-rh- 

Autor: Rudolf Hruboň 
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KVERULANT.ORG: Sedm let nepřetržitého porušování zákona o regulaci reklamy v České televizi 

Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Ten zakazuje 

reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz již 

přes sedm let obchází a označuje reklamu za “sponzorování vysílání”. Uvádí se to na serveru Kverulant.org (viz 

ZDE ). 

Diváci jsou obtěžováni reklamou, přestože platí koncesionářské poplatky 

Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků 

každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. V záležitosti porušování zákona 

bylo na Českou televizi učiněno již několik podání, zatím bohužel bez úspěchu. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je bezmocná 

RRTV se již v minulosti vyjádřila ke stížnostem, např. v tomto duchu: 

Zdroj: Kverulant.org 

Česká televize bez skrupulí 

V listopadu 2018 již ČT zahodila poslední skrupule a vysílala těsně před Večerníčkem reklamu zaměřenou na 

děti již ani neoznačenou jako sponzorství pořadu. Přitom podle zákona 231/2001 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a § 48, odstavec (2), písmeno a) nesmějí televize vysílat reklamu, která 

mravně ohrožuje děti a mladistvé tím, že přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého 

výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti. A podle písmena b) televize dokonce ani 

nesmí přímo nabádat děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží 

nebo služeb. 

Veřejnoprávní televize vydělává na reklamě stamiliony 

Přestože Česká televize disponuje díky povinně placeným koncesionářským poplatkům dostatečně velkými 

finančními zdroji ve výši až 7 miliard ročně, vydělává nemalé částky z reklamy: 

Zdroj: Kverulant.org 

Ředitelem České televize je bývalý komunista 

Arogance, s jakou ČT přistupuje k (ne)dodržování zákonů v této zemi, ovlivňuje asi i to, kdo stojí v jejím vedení. 

Od září 2011 ji totiž vede bývalý komunista Petr Dvořák. Ten se stal řádným členem Komunistické strany 

Československa 20. září 1989. Historik Petr Blažek k tomu před časem uvedl: „Dvořák do strany vstoupil v 

době, kdy komunistické ideologii nevěřili často ani samotní představitelé režimu. Je to spíše morální otázka, 

svědčí to o jeho, dejme tomu, rozhledu či morálním profilu.“ 

-rh- 
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Czech anticorruption activist groups have strongly warned the President of the Republic not to nominate 

Zdeněk Koudelka a deputy of the Public Protector of Rights (Ombudsman). We believe that to do so would be 

to try and influence the course of national control mechanisms. The Ombudsman should be an independent 

expert institution, designed to protect citizens against arbitrary intrusions by administrative bodies. The 

election of Zdeněk Koudelka as a deputy Ombudsman would be a travesty of the significance of this 

institution. 

Lawyer Zdeněk Koudelka, President Miloš Zeman’s nominee for the post of Deputy Ombudsman, has a 

chequered political past, to tell the least. He was one of the masterminds of election legislation harking back 

to the ODS-ČSSD “Opposition Agreement”, the aim of which was to put smaller parties at a decisive 

disadvantage. The Constitutional Court abrogated the legislation as it contravened the proportional election 

system, embodied in the Constitution. But ever since that time dates Koudelka’s umbilical connection with the 

presidents, both past and incumbent. For Václav Klaus, he furnished a draft amnesty decree with its infamous 

Article II, which effectively pardoned multibillion-crown crimes of the privatization epoch. This amnesty led in 

the historically first constitutional complaint against the president, in 2013. Conversely, Koudelka’s CSSD party 

cell in Brno-Jundrov was the only cell to nominate Zeman for president. Both Klaus and Zeman then 

repeatedly put forward Koudelka for the post of Constitutional Judge. 

As an MP, Koudelka was also a member of the commission of inquiry in the case of settlement between the 

Czech Republic and the firm, Diag Human. At the same time he was an aide to Health Minister Bohumil Fišer in 

selecting a lawyer and expert on this particular litigation case. 

In February 2006, Koudelka supported President Klaus in a dispute with Supreme Court chief Iva Brožová. 

Koudelka stated at the time that the president’s decision to sack Brožová was in conformity with law and the 

Constitution. But subsequently, the Constitutional Court found the president’s action to be in contravention of 

the Constitution. Brožová continued as the head of the Supreme Court. Klaus dismissed the court’s ruling from 

September 2006 as wrong and dangerous. 

Until recently, Koudelka served as the rector of the problematic VŠKE Karel Engliš College in Brno, co-owned, 

among others, by gambling tycoon-turned-Senator Ivo Valenta and the majority owner of DRFG investment 

group, Finance Minister Alena Schillerová’s son-in-law David Rusňák. It should be noted that the list of VŠKE 

Bc awardees includes the like of Brno’s ex-Mayor, Roman Onderka. His bachelor thesis, many experts note, was 

grossly insufficient and that institution’s deputy rector, Jiří Gajdošík, eventually lost his job in the scandal. 

Another pro-rector, Mr. Větrovec, appeared in the case of bankruptcy administrator Jiří Berka and other 

criminal affairs. 

We believe that the post of Deputy Ombudsman should ,go to someone who has high expert credentials, is 

manifestly independent, and has an impeccable moral reputation. Zdeněk Koudelka obviously does not meet 

any of these requirements and his election to the high post could have devastating effects for this institution. 

We thereby urge the members of the Parliament of the Czech Republic to reject the nomination of Zdeněk 

Koudelka for a deputy of the Ombudsman. 

On behalf of the Anticorruption Endowment, Karel Škácha, tel.: 602 681 513, karel.skacha@nfpk.cz 

On behalf of Vraťte nám stát!, Václav Němec, vaclavnemecfil@gmail.com 

On behalf of Oživení, Marek Zelenka, marek.zelenka@oziveni.cz 

On behalf of Kverulant, Vojtěch Razima, vojtech.razima@kverulant.org 

Cases 

http://www.nfpk.cz/en/news/5435


18. Koudelka zástupcem ombudsmanky? Neziskovky burcují proti kandidátovi Zemana 

Online ● eurozpravy.cz (Dezinformační weby) ● 13. 2. 2019, 12:33 

Vydavatel: INCORP, a.s. ● Autor: ČTK 

16.9 tis. uživatelů za den ● GRP: 0.19 ● OTS: 0.00 ● AVE: 13541.64 Kč ● Sdílení: 81 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/249003-koudelka-zastupcem-ombudsmanky-

neziskovky-burcuji-proti-kandidatovi-zemana/ 

Ovlivňování kontrolních mechanismů hrozí podle protikorupčních organizací v případě, že Sněmovna přijme 

návrh prezidenta Miloše Zemana na jmenování bývalého poslance ČSSD Zdeňka Koudelky do pozice zástupce 

ombudsmanky. Koudelka podle nich nemá dostatečný morální kredit. Organizace Nadační fond proti korupci, 

Oživení, Vraťte nám stát a Kverulant vyzvaly poslance, aby pro Koudelku nehlasovali. Sněmovna by se 

výběrem nástupce Stanislava Křečka mohla zabývat na příští schůzi. 

Zeman vedle nominace Koudelky navrhl, aby Křeček pokračoval. Senát zvolil dvě adeptky - bývalou ústavní 

soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Markétu 

Seluckou. 

"Úřad Veřejného ochránce práv je instituce, která má být odborná a nezávislá, a jejím účelem je ochraňovat 

veřejnost před zvůlí správních úřadů. Zvolení Zdeňka Koudelky do funkce zástupce ombudsmanky by 

znamenalo dehonestaci tohoto úřadu," uvedly organizace v tiskové zprávě. 

Vyzýváme poslance Parlamentu ČR, aby odmítli nominaci Zdeňka Koudelky na funkci zástupce @ochranceprav 

. https://t.co/lTwg5sl9gC @AndrejBabis , @CSSD , @kducsl @czKSCM , @ODScz , @PiratskaStrana , 

@SPD_oficialni , @STANcz , @TOP09cz 

— Proti korupci (@Protikorupci) 11. února 2019 

Koudelka má podle nich za sebou velmi kontroverzní politickou minulost, včetně práce na návrhu amnestie 

Václava Klause s aboličním článkem, který podle názoru organizací omilostnil zločiny privatizační éry. 

Organizace také připomenuly, že Koudelka byl rektorem problematické Vysoké školy Karla Engliše v Brně. 

"Domníváme se, že do pozice zástupce ombudsmanky by měla být jmenována osobnost, která je zárukou 

nejen odbornosti, ale rovněž nezávislosti a vysokého morálního kreditu. Zdeněk Koudelka tyto požadavky 

jednoznačně nesplňuje a jeho případné zvolení by pro tuto instituci mohlo mít devastující účinky," uvedly. 

Devětačtyřicetiletý Koudelka se stal poslancem za sociální demokracii v roce 1998, kdy ČSSD vedl Zeman. S 

Koudelkou pojí prezidenta kromě členství v ČSSD třeba to, že v roce 2012 Koudelkova domovská organizace 

ČSSD v Brně-Jundrově jako jediná brněnská součást strany navrhla Zemana na prezidentského kandidáta. 

Poslancem byl Koudelka do roku 2006. Podílel se třeba na novele zákona pro volby do Sněmovny, kterou po 

volbách v roce 1998 vypracovaly ČSSD a ODS v rámci opoziční smlouvy. Novela měla posílit roli velkých stran a 

Koudelka vytvořil kontroverzní koeficient pro přepočet hlasů na mandáty. ÚS ale zrušil nejdůležitější části 

novely, včetně Koudelkova koeficientu. Koudelka byl i členem vyšetřovací komise Sněmovny pro vyrovnání 

státu s firmou Diag Human. Předtím ale podle médií do kauzy aktivně zasahoval, když radil někdejšímu 

ministru zdravotnictví Bohumilu Fišerovi s výběrem právníka a znalce pro spor s Diag Human. 

Autor: ČTK 
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◼ RUSKO, USA, VENEZUELA 

Lavrov varoval USA před použitím síly ve Venezuele 

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterním telefonátu se svým americkým protějškem Mikem Pompeem 

varoval před jakýmkoliv použitím síly ve Venezuele, která se potýká s mocenskou krizí. Ruský ministr tak 

reagoval na poznámku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že ve hře zůstává i možnost 

vojenské intervence do Venezuely. Z celého světa sílí diplomatický tlak na odstoupení venezuelského 

prezidenta Nicoláse Madura. 

◼ SEVERNÍ MAKEDONIE 

Makedonie změnila název na Severní Makedonie 

Makedonie oficiálně změnila svůj název na Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie. Stalo 

se tak poté, co Řecko týž den oficiálně informovalo o tom, že ratifikovalo protokol o přistoupení sousedního 

státu do NATO. V platnost tím vstoupila takzvaná prespanská dohoda, která změnou názvu bývalé jugoslávské 

republiky ukončila letitý spor mezi oběma státy. Řekové název Makedonie považovali za zásah do svého 

dědictví. 

■ EVROPSKÁ UNIE 

Státy a EP se shodly na úpravě digitálního copyrightu 

Zástupci zemí EU a europarlamentu se ve středu večer dokázali shodnout na kompromisní podobě směrnice o 

ochraně autorských práv na internetu. Nová pravidla posílí postavení tvůrců, jako jsou hudebníci, herci či 

novináři, vůči internetovým gigantům typu Google či Facebook. V kompromisu je vyřešena také otázka 

krátkých úryvků ze zpravodajských textů, jejichž publikování by mělo být zpoplatněno, i ochrana před 

nejtvrdším uplatňováním nových pravidel pro začínající platformy. 

◼ ČESKO 

Hnutí europoslanců Teličky a Ježka má dost podpisů 

Nové české politické hnutí Hlas má dostatek podpisů (povinnost je mít nejméně podpis tisíce občanů) pro 

registraci u ministerstva vnitra. Hnutí, na jehož vzniku se spolu s Teličkou podílel i europoslanec Petr Ježek, se 

nyní chystá sestavit kandidátku pro květnové volby do Evropského parlamentu. Telička byl v roce 2014 zvolen 

do Evropského parlamentu za hnutí ANO. Stejně jako jeho kolega Petr Ježek se s ním ale později rozešel. 

◼ ČESKO 

Opatření proti chudobě resorty dělat nebudou 

Třetinu z 15 plánovaných opatření, jimiž chtěla vláda bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 

ministerstva zřejmě připravovat nebudou. Od záměrů úřady buď ustoupily, nebo není jasné jejich financování. 

Pracuje se na desítce kroků. Mezi ně patří změny v dávkách na bydlení či možnost dlouhodobého využití 

veřejně prospěšných prací. Měnit se naopak nebudou pravidla povinné školní docházky či hlášení bydliště. 

◼ ČESKO 

Zdravotní péče v roce 2017 stála 36 500 na osobu 

Zdravotní péče v Česku stála podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 v průměru přes 36 500 

korun na jednoho obyvatele, v roce 2010 to bylo o 5000 korun méně. Největší část z toho se hradila z 

veřejného zdravotního pojištění. Lidé sami vydali průměrně asi 5100 korun, nejvíc z toho za léky. Celkem bylo 

https://archiv.ihned.cz/c1-66478630-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu


na zdravotní péči v roce 2017 vynaloženo 387,4 miliardy korun, z toho 252,2 miliardy korun zaplatily zdravotní 

pojišťovny. 

◼ ČESKO 

Rozšiřují se finanční kontroly ve veřejné správě 

Finanční kontroly zřejmě nově zahrnou také dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace a Správu 

železniční dopravní cesty. Počítá s tím vládní novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, kterou 

schválila sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Novela reaguje na směrnici EU, která požaduje zavést 

systém řízení a kontroly veřejných financí u všech subjektů veřejné správy. 

◼ Z TWITTERU 

Pokračujeme v digitalizaci, aby lidé nemuseli zbytečně obíhat úřady. Portál občana zásadně rozšiřuje služby a 

nově umožňuje využívat informace z registru řidičů. 

@hamacek 

Předseda ČSSD k registru řidičů, který se připojil k Portálu občana. Dá se z něj zjistit například stav bodového 

konta řidiče, detaily k řidičskému oprávnění nebo přehled o končící platnosti řidičáku. Na portál je nově 

napojený také živnostenský rejstřík. 

◼ ČESKO 

Organizace varují před zvolením Koudelky 

Ovlivňování kontrolních mechanismů hrozí podle protikorupčních organizací (Nadační fond proti korupci, 

Oživení, Vraťte nám stát a Kverulant) v případě, že sněmovna přijme návrh prezidenta Miloše Zemana na 

jmenování bývalého poslance ČSSD Zdeňka Koudelky do pozice zástupce ombudsmanky. Podle nich nemá 

dostatečný morální kredit. 

◼ ČESKO 

Češi nejvíc věří Zemanovi, nedůvěřují ale Babišovi 

Z představitelů státu věří lidé nejvíc prezidentovi Miloši Zemanovi a předsedovi Ústavního soudu Pavlu 

Rychetskému. Ani jim však nedůvěřuje nadpoloviční většina obyvatel Česka. Ukazuje to lednový průzkum 

Centra pro výzkum veřejného mínění. U většiny z třicítky ústavních činitelů zařazených do průzkumu převažuje 

podíl lidí, kteří jim nevěří. Největší nedůvěru lidé vyjádřili poslanci TOP 09 Miroslavu Kalouskovi a premiérovi 

Andreji Babišovi (ANO). 

◼ ITÁLIE 

Sardové protestují proti výkupním cenám mléka 

Pastevci na italském středomořském ostrově Sardinie už šestý den protestují proti výkupním cenám mléka. 

Šedesát centů (15,5 koruny) za litr považují za almužnu, ze které nemohou vyžít. Během protestů už vylili, dali 

potřebným nebo zvířatům milion litrů mléka, blokují silnice a organizují demonstrace. Za pastýři stojí místní 

správa, studenti i ostatní obyvatelé ostrova. Majitelé obchodů zavřeli prodejny. Na balkonech po celém ostrově 

visí bílá prostěradla. 

◼ Z TWITTERU 

Jsem přesvědčen, že je dobré proti odlivu zisků bojovat podporou přesídlení firem do Česka. K tomu je však 

zapotřebí zlepšit investiční prostředí v Česku jako celek a vůbec zvýšit přitažlivost pro podnikatele. 

@VladimirDlouhy 

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR 

◼ NĚMECKO 

Bundesliga hlásí rekordní příjmy 

První německá fotbalová liga v minulé sezoně zaznamenala rekordní příjmy ve výši 3,81 miliardy eur (asi 98 

miliard korun). Podle zprávy německého svazu také sedmnáct z osmnácti klubů nejvyšší soutěže dosáhlo 

obratu přesahujícího hranici 100 milionů eur. 

" 



Premiérka naprosto jasně řekla, že jsme zavázáni odejít 29. března. 

Stephen Barclay 

Britský ministr pro brexit připomíná dohodu premiérky Theresy Mayové o vystoupení Velké Británie z Evropské 

unie. 

◼ POLSKO 

Poláci kupují moderní americké raketomety 

Spojené státy podepsaly s Polskem dohodu o dodání vysoce mobilních raketometů HIMARS, schopných 

zasáhnout cíl až na vzdálenost 300 kilometrů. Za 20 raketometů s municí zaplatí Varšava 414 milionů dolarů 

(asi 9,5 miliardy korun). Americký ministr zahraničí Mike Pompeo zdůraznil, že NATO musí kvůli agresivnímu 

postoji Ruska zvýšit své obranné schopnosti, Polsko naléhá na posílení americké vojenské přítomnosti na svém 

území. 

◼ SLOVENSKO 

Šefčovič vede v popularitě kandidátů na prezidenta 

Největší popularitu Maroše Šefčoviče ze všech 15 kandidátů na budoucího prezidenta Slovenska potvrdil i 

druhý průzkum. Podle sondáže agentury Focus, kterou zadalo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, na 

druhém místě skončil vědec Robert Mistrík před třetí Zuzanou Čaputovou. Sondáž také ukázala, že ve druhém, 

rozhodujícím kole přímé volby hlavy státu by Mistrík těsně porazil místopředsedu Evropské komise Šefčoviče. 

◼ Z TWITTERU 

V době, kdy se zdá, že špatné zprávy ovládají titulky každý den, chci připomenout, že život je stále lepší pro 

miliony lidí v nejchudších zemích světa, částečně díky cíleným investicím do zdravotnictví. 

@BillGates 

Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa, který se v poslední době věnuje 

charitě, mimo jiné v zemích třetího světa. 

◼ NĚMECKO 

Předseda vlády žádá společný postup k Huaweii 

Lucemburský premiér Xavier Bettel se v Berlíně vyslovil pro společnou evropskou strategii vůči čínské 

telekomunikační firmě Huawei, která patří k předním poskytovatelům techniky pro stavbu nejmodernějších 5G 

sítí. Podle Bettela se bude téma probírat i na březnovém unijním summitu. V mnoha státech, včetně USA a 

Česka, se firma ocitla pod tlakem kvůli obavám o bezpečnost datových sítí. 

◼ ŠPANĚLSKO 

Vláda hodlá do roku 2035 uzavřít jaderné elektrárny 

Španělsko hodlá v letech 2025 až 2035 uzavřít všech svých sedm jaderných elektráren. Oznámila to ministryně 

pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová. Uzavření je součástí plánu, podle kterého se má veškerá 

energie v zemi od roku 2050 vyrábět z obnovitelných zdrojů. V současnosti má z obnovitelných zdrojů asi 40 

procent, zatímco podíl jaderných elektráren mírně přesahuje 20 procent. 

◼ VELKÁ BRITÁNIE 

Zpráva požaduje regulaci zpravodajství Googlu 

Regulační úřad by měl dohlížet na technologické giganty, jako je Google a Facebook, aby zajistil, že obsah 

jejich zpráv je důvěryhodný. Zároveň by tak pomohl odhalit podvodné zprávy, takzvané fake news. Uvádí to 

nezávislá zpráva o budoucnosti britských médií nazvaná Cairncross Review. Vláda by podle ní měla zvážit i 

přímé financování lokálního zpravodajství a nabídnout daňové úlevy, aby podpořila novinářskou činnost, která 

je ve veřejném zájmu. 

◼ VATIKÁN 

Papež vytkl Madurovi, že neplnil dohody 

Papež František odpověděl Nicolási Madurovi na dopis, v němž ho venezuelský prezident žádal o 

zprostředkování dialogu v této jihoamerické zemi. V odpovědi ze 7. února, kterou citoval deník Corriere della 



Sera, papež připomněl, že se Vatikán o dialog snažil neúspěšně už před dvěma lety. Madura, jehož v textu 

neoslovil prezidente, nýbrž pane, též vyzval, aby se vyhnul "jakékoli formě krvavého střetu". 

◼ MAKROEKONOMIKA 

Platební bilance skončila přebytkem 38,2 miliardy 

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech transakcí české ekonomiky se zahraničím, za loňský rok 

skončil předběžně v přebytku 38,2 miliardy korun. Je to asi o 16 miliard méně než o rok dříve. Přebytkový byl 

účet popáté za sebou. Údaje zveřejnila ČNB. Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance 

zahraničního obchodu v závěru loňska, míní analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. 

◼ NÁBYTEK 

Ikea zvažuje prodej přes Amazon a Alibabu 

Švédský nábytkářský řetězec Ikea by mohl nabízet nábytek prostřednictvím internetových obchodů Amazon a 

Alibaba. Výrobky své i svých konkurentů by zároveň rád prodával na společném portálu, jednání o jeho vzniku 

ale zatím nevede. Listu Financial Times to řekl Torbjörn Lööf, šéf společnosti Inter Ikea, která poskytuje franšízu 

na obchody řetězce. 

◼ ENERGETIKA 

Photon Energy dosáhla zisku 15,6 milionu korun 

Mezinárodní solární skupina Photon Energy měla v loňském roce čistý zisk 15,6 milionu korun (0,6 milionu eur). 

V roce 2017 vykázala firma ztrátu 20,8 milionu korun (0,8 milionu eur). Společnosti s českými kořeny loni 

meziročně stouply také konsolidované tržby, a to o 17,6 procenta na 522,7 milionu korun (20,3 milionu korun). 

Uvedl to mluvčí Photon Energy Martin Kyslý. 

◼ LIHOVINY 

Palírně U Zeleného stromu se daří 

Palírna U Zeleného stromu loni zvýšila prodej lihovin meziročně o tři procenta a její celkový obrat, včetně 

spotřební daně, převýšil 1,5 miliardy korun. Export se na loňském prodeji lihovin podílel 12 procenty, sdělil 

generální ředitel firmy Pavel Kadlec. Palírna U Zeleného stromu vznikla v roce 2011 sloučením společností 

Granette a Starorežná Prostějov. 

" 

Očekávám, že by mohlo dojít k mírnému navýšení vzájemného česko-japonského obchodu, pokud to nezhatí 

ekonomický cyklus, jehož kulminační bod jsme překročili. 

Otto Daněk 

Místopředseda Asociace exportérů vítá dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem. 

◼ AUTOPRŮMYSL 

AGC Automotive vyrobila 32,5 milionu skel 

Společnost AGC Automotive vyrobila loni v továrně v Chudeřicích na Teplicku rekordních více než 32,5 milionu 

skel do aut. Meziroční nárůst je 1,5 procenta. Osmdesát procent produkce firma vyvezla. Skla dodává firma pro 

všechny největší světové automobilky, jako jsou Volkswagen, Daimler, BMW, GM, Ford, Renault, Toyota, 

Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další. 

◼ NÁBYTEK 

Bonami zvýšil tržby na více než miliardu korun 

Český e-shop s bytovými doplňky a nábytkem Bonami.cz loni zvýšil tržby o 38 procent na více než jednu 

miliardu korun. Letos očekává dosažení tržeb 1,5 miliardy korun. Internetový obchod posílil pozici v Rumunsku, 

kde obrat vzrostl o 67 procent. Jak firma oznámila, na tržbách se z poloviny podílel český trh, následují 

Slovensko (22 procent), Rumunsko (13,5 procenta), Polsko (12,5 procenta) a Maďarsko (dvě procenta). 

◼ MAKROEKONOMIKA 

Inflace v Británii je nejníže za dva roky 



Růst spotřebitelských cen v Británii v lednu zpomalil na 1,8 procenta z prosincových 2,1 procenta. Je tak 

nejnižší za dva roky a poprvé po dvou letech klesl pod cílovou úroveň britské centrální banky, oznámil britský 

statistický úřad. Výsledek je před blížícím se brexitem dobrou zprávou pro britské spotřebitele. Růst cen byl 

slabší, než očekávali analytici. 

◼ PLYNOVODY 

EU se shodla na pravidlech pro Nord Stream 2 

Evropská unie se dohodla na nových předběžných pravidlech pro plynovody, jako je Nord Stream 2, jehož 

prostřednictvím bude ruský Gazprom dodávat plyn po dně Baltského moře do Německa. Nová směrnice má 

zajistit, že se na plynovody ze třetích zemí budou vztahovat stejná pravidla jako na plynovody uvnitř unie. 

Mimo jiné tak nebude možné, aby měly totožného majitele a provozovatele. 

◼ OBCHOD S DESTILÁTY 

Sílí zájem o skotskou, hlavně o dražší značky 

Hodnota vývozu skotské whisky se v loňském roce zvýšila téměř o osm procent na 4,7 miliardy liber (138,7 

miliardy Kč). Objem vývozu stoupl o 3,6 procenta na 1,28 miliardy lahví o objemu 0,7 litru. Vyšší byla poptávka 

v Indii, Francii a USA. Vzrostl zájem o dražší značky, růst táhne hlavně jednosladová (single malt) whisky. Její 

vývoz se zvýšil o 11,3 procenta na 1,3 miliardy liber. 

◼ PRODEJ OJETÝCH VOZŮ 

Češi nakupovali více ojetin, vzrostl také jejich dovoz 

Český trh ojetin loni meziročně vzrostl o dvě procenta zhruba na 765 000 vozů. Více než polovina měla naftový 

motor. Necelá čtvrtina (177 717) byla dovezena ze zahraničí, to je nárůst o 3,8 procenta, nejvíce od roku 2008. 

Průměrná cena ojetého auta vzrostla o 13 procent na 226 500 korun. Průměrná doba prodeje mírně vzrostla 

zhruba na tři měsíce a kupující se stále více zajímají o historii vozidel. 

◼ Z TWITTERU 

Seznam vysoce rizikových třetích zemí neslouží pouze k tomu, aby udržel finanční systém EU bezpečný a 

zdravý. Je to varování pro bankovní a finanční sektor, že obchodním aktivitám v těchto zemích je nutné 

věnovat zvláštní opatrnost. 

@VeraJourova 

Česká eurokomisařka Věra Jourová varuje před praním špinavých peněz ve třetím světě a financováním 

terorismu. 

◼ MÓDNÍ PRŮMYSL 

Brexit zdraží Britům oblečení a boty 

Britští experti očekávají zhruba jedenáctiprocentní nárůst cen oděvů a obuvi, až země vystoupí z Evropské unie. 

Módní byznys generuje ročně 28 miliard liber a bude se potýkat s nedostatkem levné pracovní síly a cly. 

Návrháři vedou proti brexitu kampaně svými výrobky. 

" 

Pokud jde o kvantitu v roce 2019, samotné USA zvýší produkci ropy o více, než činí současná těžba ve 

Venezuele. Z hlediska kvality je to složitější. 

IEA 

Mezinárodní agentura pro energii varovala, že krize ve Venezuele narušuje trh s ropou. Hrozí nedostatek těžší 

ropy těžené ve zmíněné zemi. 

◼ NÁBYTEK 

Techu stoupl provozní zisk na 91 milionů 

Výrobce a dodavatel kancelářského nábytku a interiérů Techo oznámil, že loni mu vzrostl provozní zisk (EBIT) 

meziročně o 12 procent na 91 milionů korun. Obrat firmy klesl o sedm procent na 2,6 miliardy korun. Více než 

tři pětiny obratu firma vytvořila na zahraničních trzích, především v EU. Techo je součástí nizozemské skupiny 

Royal Ahrend NV. 



◼ STROJÍRENSTVÍ 

ČZ Strakonice se daří vyvážet do Ruska 

Strakonická strojírenská firma ČZ měla loni podle předběžných údajů tržby 1,65 miliardy Kč, meziročně vyšší o 

4,3 procenta. Letos plánuje růst tržeb o deset procent a investice za 160 milionů. Mezi nové zakázky patří 

dodávky firmě EPCE z koncernu Mitsubishi pro auta Dacia a Mercedes-Benz. Nejvíc vyváží ČZ do Ruska, export 

do této země loni meziročně stoupl o 33 procent, řekl mluvčí firmy Jan Pěnkava. 

◼ STÍNICÍ TECHNIKA 

Isotra postavil v Opavě lakovnu za 170 milionů 

Společnost Isotra, která je jedním z předních výrobců stínicí techniky v Česku i ve světě, postavila v areálu v 

Opavě lakovnu za 170 milionů korun. Provoz s plochou 3800 metrů čtverečních, jež je podle firmy 

nejmodernější svého druhu v Evropě, umožní Isotře zefektivnit výrobu a zvýšit konkurenceschopnost, řekli 

majitelé rodinné firmy Bohumír Blachut a Erich Stavař. Isotra vyrábí žaluzie, rolety či markýzy. 

◼ ENERGETIKA 

Teplé počasí snížilo spotřebu zemního plynu 

Spotřeba zemního plynu v Česku loni meziročně klesla o čtyři procenta na 8,18 miliardy metrů krychlových. 

Vyplývá to z dat Energetického regulačního úřadu. Za celý loňský rok činila podle ERÚ průměrná teplota 

vzduchu v Česku 9,9 stupně Celsia, o dva stupně více, než je dlouhodobý průměr. Proti roku 2017 průměrná 

teplota loni vzrostla o 1,1 stupně Celsia. 

Související 
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Sdílet: 

Tweet symbolizuje dnešní dobu více než cokoliv jiného. Tweet je něco jako bird call, což bychom do češtiny 

mohli přeložit jako cvrlikání, švitoření či štěbetání. Proč se namáhat složitými texty, analýzami a úvahami o 

smyslu bytí, když stačí pár znaků a konzumenti dostanou svou oblíbenou porci potravy. Svět je ovládán 

rafinovanou cílenou manipulací a tweetování je jedním z účinných nástrojů. 

Osobnosti byly nahrazeny celebritami z bulváru. Kurs určují hřmotní, sebevědomí hulváti, kteří vědí, že jim stačí 

k silnému sdělení jen SMS internetu, jen mikro blog, tedy rychlý a úderný tweet. Tweety se staly zdrojem zpráv, 

z nichž vycházejí oficiální média. Tweetem lze vyhlásit sankce, embargo, válku, vystoupení z různých 

mezinárodních společenství, zvýšení daní, prostě cokoliv. Klip, cvak, střih, prásk a kolo dějin se točí nebývalou 

rychlostí. Krátké tweetování připomíná dávkované střelby z automatických zbraní. Pro „hloubavější“ příjemce 

sdělení se produkce doplní komplexnější informací formou facebookového souhrnu, například týdenní 

svodkou „Čau lidi“. A pro opravdu velmi náročné členy fan clubu jsou k dispozici ostatní ovládaná média. 

Kruhy se uzavírají. 

Vymalováno, přes to vlak nejede. Pár největších korporací uzavře dohodu o společném postupu a jejich síla 

určuje parametry dalšího vývoje. To není jen otázka nezvratného pokroku, jde spíše o ovládnutí reality a její 

cílené posuny tam či onde. Každý pokrok lze využít i zneužít. Příkladů je bezpočet. Lidé se často nevědomky 

vzdávají nejen svého soukromí, ale i své identity, v iluzi, že jsou určující součástí vítězných mas. Masy potřebují 

pravidelnou dávku „masa“, aby mohly sdílet společné pozice i osudy. 

Prapůvodní formou lidské společnosti byla tlupa neomezeně ovládaná silným samcem. Osudy této tlupy 

zanechaly nevyhladitelné stopy v dědictví lidské historie. Masa se jeví jako znovuoživení původní tlupy. 

Psychologie mas je jen odrazem psychologie pravěké tlupy, s využitím nejmodernějších technologií 21. století. 

Jednotlivci v mase žijí s falešnou představou, že jsou důležitou vyvolenou součástí komunity, rodiny svého 

vůdce, že jsou svým vůdcem spravedlivě milováni. Vůdce však nikoho jiného než sebe sama, nepotřebuje 

milovat. Není toho ve svém narcistickém nastavení schopen, zcela u něj absentuje sociální cit a empatie. 

Přeborníkem v masové tweetové komunikaci s masami je Donald Trump. Používá zejména svůj soukromý 

tweetový účet @realDonaldTrump. Od roku 2009 do května 2018 na něm zveřejnil neuvěřitelných 37 tisíc 

tweetů. Připojilo se k nim asi 51,5 milionů sledujících uživatelů. Je zřejmé, že naprostou většinu Trumpových 

tweetů tvoří jeho marketingový tým, který spoluvytváří obrazy silného vůdce, který nebojácně komunikuje 

čelem k masám. Trump inspiroval řadu dalších menších či větších samolibých vůdců. Obsah, myšlenky, 

hodnoty, fakta, to vše končí mimo hru nebo na vedlejší koluji. Důležitý je jen a jen okamžitý efekt, a o něm 

rozhoduje především forma sdělení a následný počet sdílení a citací v různých médiích. Základním rysem 

tweetové reality jsou emoce a oddanost značce, k symbolu příslušnosti té správné masy. Továrny na iluze 

jedou v nepřetržitém on-line režimu. Když si k tomu přidáme fatální finanční převahu a základní určující vztah 

mezi věřiteli a dlužníky, tak se z této virtuální konstrukce už nedá vystoupit. 

V našem českém modelu to vidíme až v absurdním provedení. Podle průzkumů veřejného mínění je pro české 

masy nejlepším světovým politikem Miloš Zeman a nejlepším domácím Andrej Babiš. Pod Trumpovou formální 

inspirací se skrývá posttotalitní grunt východních despocií. Cvrlikáním, štěbetáním a švitořením se vracíme do 

relativizace nedávné minulosti, do normalizačního půdorysu existence společnosti. Pokud nejste happy, cool a 

in na těch správných tweetových a facebookových skupinách, pak máte pech. Pro tlupu jste nežádoucí, jenom 

zbytečná komplikace, špatný vlastenec a prozápadní kverulant. Dostanete nálepku „třídního nepřítele“, to 

http://forum24.cz/s-tweety-celem-k-masam2/


funguje spolehlivě, je to léty osvědčený recept. Znáte to, kdo nejde s nimi, jde proti nim, se všemi důsledky z 

toho plynoucími. Pravidla tlupy jsou nemilosrdná a Velký bratr má oči všude. 

Naděje přesto existuje. Najdeme ji v knize knih v Bibli. „Mnozí první budou posledními a poslední první“ 

(Matouš, 19:30 B 21). To je vzkaz pro ty sebestředné alfa samce, kteří jsou pyšní na to, že v životě nepřečetli ani 

jednu knihu. 

Petr Havlík 

Autor: Petr Havlík 
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Podívejme se objektivně globálně statisticky na lidi, co mají černou pleť, z hlediska hodnotných vědomostí 

které mají v hlavě, zjistíme to, že nemají v hlavě hodnotné vědomosti a tak to nejsou zlatí lidé. Veliké horko 

brání tomu, aby se mohli dát snadno do hlavy hodnotné vědomosti, dalším problémem zde bývá bída a 

zaostalost, trvá několik století, než se člověk s černou pletí, dokáže evolučně přizpůsobit moderní konzumní 

civilizaci, tak že má vysokou školu a zvládne tak i to co zvládnou lidi s bílou pletí, veliké genetické změny trvají i 

velikou dobu, takový je život. Jde o to jak optimálně a globálně začlenit do vyspělé konzumní civilizace 

zaostalé jedince co mají černou pleť. 

Moderní doba nám umožňuje moderní řešení, nemůžeme čekat mnoho století na to, než se lidi evolučně 

začlení do vyspělé konzumní civilizace, potřebujeme tento veliký problém vyřešit rychle a levně. Použijeme 

naskenování lidí pomocí dotazníků, co budou na internetu, po naskenování se informace přenesou do GVKB 

počítače a počítač se bezdrátově napojí na GVKB robota, zbytečné lidské tělo se v krematoriu eliminuje. Vše 

jsme už evolučně změnili a na sebe jsme zapomněli, to napravíme tím, že naše evolučně zaostalá těla 

eliminujeme v krematoriu a budeme mít nová robotická těla, která budou ovládaná pomocí inteligentních 

počítačů, co bylo to bylo, teď přichází GVKB doba, ve které se už nelže a nekrade, takto konečně zvítězí 

globálně na věčné GVKB časy láska a pravda nad nenávistí a lží. 

Díky za vaše ohodnocení 

[Celkem: 0 Průměr: 0/5] 

Podobné příspěvky 

Ano, někde lidi žijí ještě jako zvířata 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37344294342/ Někde vám brání ve vstupu, a jinde zase v odchodu... 

Ano, štěstí je postavené na neštěstí 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37555882321/ Tento svět je o přímých úměrnostech, aby zde někd... 

Ano, vše zde má svůj příběh 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36885997203/ Nejsou příběhy jenom v knihách nebo filmech, příb... 

Ano, chyba je v tobě a ty se musíš změnit 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37221601982/ Proč se nechceš změnit k lepšímu a máš jenom samé u... 

Ano, jakmile se něco uzavře tak vzniká extrém 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/17079960240/ 01 Velmi dlouho hledám vědecky a statisticky k... 

Doba se digitalizovala, dneska se kritici eliminují digitálně 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/34553861736/ Pokud se podíváš na cizí lidi spatřuješ jenom sebe,... 

Jsi kverulant 

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184266213/ Jablko nepadne daleko od stromu, problém s tím, že ... 

Odmítni vše, co z tebe dělá troubu 

Každý chce sobecky zde hrát v něčem hlavní roli jako celebrita, a jedinou možností jak toho dosáhn... 

Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli 

https://gvkb.cz/hodnotne-vedomosti-ma-v-hlave-zlaty-clovek/


Lidi dělají chyby, a proto je nutné vše; kontrolovat, regulovat, cenzurovat, atd. vyndáme lidem mo... 

Ano, jsi ubožák 

Odhal pravdu o tom, že jsi nula. Pokud nevíš, co jsi, tak logicky ani nemůžeš mít správné priority... 

Hlupák v chytrém světě 

Statistika je věda, která nám dala o tobě správné údaje, a z těch údajů je jasné to že jsi hlupák,... 

Proč je mezi protiklady napětí? 

Ano, v principech je si zde vše podobné, rozdíly jsou jenom na povrchu. Základním principem, kolem... 
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Remcání proti Javě 

Články - Vít Kotačka - Různé - 

16.2.2019 

Po 3⁄4 roce práce v Golangu jsem se vrátil na chvíli k Javě. Doufám, že jen dočasně. Protože, když člověk na 

dostatečně dlouhý čas vypadne z prostředí, kde dlouhodobě pobýval, a vrátí se zpět, najednou mu dojde, jak 

jsou některé věci obskurní. A jak některé věci, které byly vymyšleny s nejlepšími úmysly pomáhat, ve 

skutečnosti práci zatemňují a ztěžují. Je to, jako když žijete v prasečáku a už si pak neuvědomujete, že prasata 

smrdí. 

Nálepky: 

Text vyšel původně na autorově webu . 

Nekonečné přelévání dat mezi vrstvami 

Určitě to znáte — pokud jste v posledních 10 letech dělali nějakou “klasickou” webovou aplikaci v Javě, je 

všechno rozděleno do vrstev a mezi těmi vrstvami si předáváte data. Data, která přijdou z webové služby nebo 

z GUI, následně přechroustáte v business logice a uložíte. 

Na každou z těch vrtev nejspíš používáte nějaký framework a ten framework… očekává data v určitém 

formátu/struktuře (typicky POJO , protože OOP, že jo), nebo s určitými metadaty (anotační rakovina). 

Takže ty pořád stejný hodnoty (nejspíš nějaký String, nebo int) posíláte kaskádou vrstev tam a zpátky. K tomu 

je nejspíš(?) pořád(?) validujete a ošetřujete chyby. (Nebo na to kašlete?). A to všechno jen proto, že vám to 

diktuje nějaký framework nebo design pattern . 

Mimochodem, pokud jste se nad tím někdy zamýšleli, dobrá polovina návrhových vzorů existuje jenom proto, 

aby řešila problémy objektového programování. Existují jazyky (třeba Ruby nebo Clojure ), kde většina 

návrhových vzorů nedává smysl. 

Proliferace modelových tříd 

S výše zmíněným problémem souvisí, že všechno to přelévání dat mezi vrstvami musíte realizovat pomocí 

modelových tříd, které… nejen že na sebe “nesedí” (tuhle jeden field chybí, támhle druhý přebývá), ale jsou 

inherentně jiného typu. Takže vezmete do ruky lopatu a pěkně ručně, nebo nějakým mapovacím frameworkem 

ty data přehážete z jednoho modelu do druhého. A to nemluvím o tom, že často ty třídy vracíte v nějaké 

kolekci. 

Proč je problém, že jsou modelové třídy různého typu? Občas se to tak pěkně sejde, že máte dvě takovéhle 

třídy: 

public class HistoryRecord { @JsonProperty("opcRequestID") private String id; 

@JsonProperty("namespaceName") private String namespaceName; @JsonProperty("bucketName") private 

String bucketName; // Rest of the class is ommitted. } @KievEntity public class ObjectSelectHistoryEntity { 

@HashKey @Column(type = ColumnType.STRING, length = 255) private String id; @Column(type = 

ColumnType.STRING, length = 255) private String namespaceName; @Column(type = ColumnType.STRING, 

length = 255) private String bucketName; // Rest of the class is ommitted. } 

https://www.zdrojak.cz/clanky/remcani-proti-jave/


Všimněte si, že obě třídy obsahují naprosto identické členy — jak názvem, tak typem. Je vám to k něčemu? Ne. 

Prostě vezmete do ruky lopatu… Smutné je, že většinou nad těmi hodnotami nepotřebujete dělat žádné 

transformace, chcete jenom dostat data od uživatele do databáze. 

Proč k tomu dochází? Na jedné straně máte dejme tomu Swagger, JAX-RS apod. a na druhém konci je nějaká 

(No)SQL perzistence, často zastřešená ORM abstrakcí. Takže Hibernate, Spring Data atd. 

Všechny tyhle věci vám generujou, nebo očekávají… hádejte co? Ano, modelové třídy. A do těch modelových 

tříd generujou, nebo v nich očekávají… hádejte co? Ano, metadata (tj. anotace). A od vás, jako programátora, 

očekávají… hádejte co? Ano, že vezmete do ruky lopatu a… 

Starý dobrý Maven 

Řeknu vám, že jestli jsem na něčem poslední roky tvrdě pracoval, tak na tom, aby bylo jasné, že jsem Maven 

kverulant. Já si prostě nemůžu pomoct — vždycky, když vidím nějakého spokojeného uživatele Mavenu, tak si 

musím (přátelsky) rýpnout. 

Protože, upřímně soudruzi, který buildovací, nebo automatizační nástroj umožňuje, ba pobízí uživatele k 

takovémuto projektovému designu: 

Je to tak: na 99 Java souborů (z nichž tak třetina až polovina je výše zmíněný OOP balast) je potřeba 23 Maven 

konfiguráků! Či jinými slovy, 17 Maven modulů produkujících JAR. Ani vám nebudu ukazovat projektovou 

hierarchii, protože kdybych si vyjel: 

tree -P pom.xml -I 'src|target' 

tak se mi to nevejde na obrazovku notebooku. Jen vám řeknu, že ta hierarchie je tříúrovňová. 

No, a kdybych se ještě pustil do toho, jak skvěle se tuní Maven pluginy, tak bychom tady byli ještě zítra. Jenže 

to už by nebylo remcání… to by byla svatá válka! 

Kam ten svět spěje? 

Řekl jsem dneska něco pozitivního? Ne, neřekl. Ale to neznamená, že bych Javu neměl celkem rád — za těch 

12 let, co jsme spolu zatím strávili, by bylo divné, kdybychom se čas od času nepoškorpili. Když pominu svoji 

ženu, tak Java je vlastně jeden z nejdelších vztahů, který jsem kdy měl. Za tu dobu, už člověk ztratil iluze a ví, 

jak to v životě chodí. A naučí se být trochu tolerantní. 

Vít Kotačka 

Poslední rok píšu micro-services v Golangu. Předtím jsem (sekvenčně) programoval 2 roky v JavaScriptu, 3 roky 

v PHP a 12 let v Javě. Paralelně k tomu jsem 8 let fungoval jako Team/Technical Leader. Píšu technologický 

blog SoftWare Samuraj , kde se věnuji různým aspektům z oblasti SW engineeringu. 

Autor: Vít Kotačka 
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V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu 

desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo dopravy oficiálně eviduje celkem 912 odstraněných zařízení, podle 

úřadu je však odmontovaných poutačů více. Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke 

konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Loni silničáři před začátkem platnosti zákazu napočítali kolem 3000 

nepovolených zařízení. V úterý bude zákaz billboardů řešit Ústavní soud. 

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na konci 

loňského roku. Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž 

podle ní odvážejí majitelé, aniž by to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. "V 

současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení," podotkla. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterý řešit Ústavní soud, ke kterému se 

obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 

souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. 

Autor: ČTK 
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V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu 

desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo oficiálně eviduje celkem 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je 

však odmontovaných poutačů více. Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna 

jich tam bylo odstraněno 820. Loni silničáři před začátkem platnosti zákazu napočítali kolem tří tisíc 

problematických zařízení. V úterý bude zákaz billboardů řešit Ústavní soud. 

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů , což je stejné číslo jako na konci 

loňského roku. Podle Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž podle ní odvážejí majitelé, aniž by 

to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. 

"V současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení," říká mluvčí 

ministerstva dopravy Lenka Rezková. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterý řešit Ústavní soud, ke kterému se 

obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. 

"Věříme, že bude rozhodnuto v náš prospěch. Tedy že Ústavní soud rozhodne o tom, že se budou v České 

republice dodržovat vlastnická práva. Ale určitě nemůžeme předjímat závěry soudu, podle toho budeme poté 

reagovat. My jsem se tomu zákonu podřídili, ačkoliv jsme ho považovali za nešťastný," řekl Aktuálně.cz mluvčí 

svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa. Až Ústavní soud rozhodne, členové svazu se sejdou a 

proberou další postup. 

Odstranění vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. 

Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny 

podle stavebního zákona. 
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U dálnic zůstaly desítky nelegálních billboardů. Majitelé dělají cavyky, stěžuje si ministerstvo 

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněnıch nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na konci 

loňského roku. Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž 

podle ní odvážejí majitelé, aniž by to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. "V 

současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení," podotkla. 

U zbıvajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častım problémem je například hledání skutečnıch majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Postup státu i krajů je však podle mnohıch pomalı a nedostatečnı. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl bıt vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterı řešit Ústavní soud, ke kterému se 

obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 

souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. 

Související Novinky 
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26. Kolem silnic a dálnic jsou stále stovky nelegálních billboardů 
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Témata: dálnice , ministerstvo dopravy , Dan Ťok 

V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu 

desítky nelegálních poutačů. Sdělila to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Ministerstvo oficiálně 

eviduje celkem 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů více. 

Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Loni 

silničáři před začátkem platnosti zákazu napočítali kolem 3000 nepovolených zařízení. V úterý bude zákaz 

billboardů řešit Ústavní soud. 

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na konci 

loňského roku. Podle Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž podle ní odvážejí majitelé, aniž by 

to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. „V současné době jsou tak podél dálnic už 

jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení,“ podotkla mluvčí. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterý řešit Ústavní soud, ke kterému se 

obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 

souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. 

Autor: ČTK 
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27. Ústavní soud zamítl stížnost senátorů, kteří chtěli zrušit zákaz billboardů v okolí 
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Ústavní soud zamítl stížnost sedmnácti senátorů, kteří chtěli zrušit zákaz billboardů kolem dálnic a silnic I. tříd. 

Za senátory jednal Václav Chaloupek (Občané patrioti), podle nich porušila právní úprava principy právní 

jistoty a zákaz retroaktivity. Vedle toho zasáhla do práva na podnikání a ocitla se v rozporu s mezinárodní 

ochranou investic. Podle Ústavního soudu, který se případem zabýval od roku 2017, lze ovšem omezení 

zdůvodnit veřejným zájmem na bezpečnosti provozu. Soud také zdůraznil ochranu životů a zdraví lidí, stejně 

jako životního prostředí. 

Události: Ústavní soud se stížnotí senátorů zabýval od roku 2017 

Senátoři chtěli v novele zákona o pozemních komunikacích zrušit dvě ustanovení. Jedno z nich ponechalo pro 

existující billboardy pětileté přechodné období, které vypršelo v roce 2017. Druhé ustanovení pak stanovilo 

povinnost odstranit billboardy po vypršení tohoto období. 

Novela v roce 2012 kvůli bezpečnosti silničního provozu omezila reklamní plochy a pro ty stávající ponechala 

pětileté přechodné období, které skončilo v roce 2017. Poté se měly odstranit reklamní plochy, pokud jsou 

blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstaly billboardy uvnitř obcí, v 

takzvaném souvisle zastavěném území, a také ty, které byly povoleny podle stavebního zákona. 

Jenže podle senátorů mohlo být dosaženo zvýšení bezpečnosti silničního provozu i jinými metodami než 

plošným řešením, například odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy 

billboardům na státních pozemcích či mostech. 

Podle senátorů také připadala v úvahu změna zákona, která by umožnila odstranit konkrétní nebezpečné 

billboardy s ohledem na převažující veřejný zájem na bezpečnosti silničního provozu, případně je vyvlastnit s 

náhradou. 

Ústavní soud však rozhodl, že právní úprava s pětiletým přechodným obdobím nebyla protiústavní. Ačkoliv by 

z hlediska účelu právní úpravy bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákon vzal v 

úvahu i zájmy vlastníků a prostřednictvím přechodného ustanovení umožnil provozovat billboardy ještě dalších 

pět let. „Toto řešení je transparentní a nediskriminační, zároveň zajišťuje legitimní cíl a současně šetří zájmy 

vlastníků zařízení,“ rozhodl ÚS. 

Podle ministerstva dopravy ztratili obstruující majitelé poslední naději 

Senátor Chaloupek v reakci uvedl, že je třeba nález respektovat. „Měli jsme pocit, že mohou být porušována 

lidská práva, právo vlastnit a podnikat, a že může jít o nový způsob vyvlastnění, což by v současné době 

nemělo být. ÚS nám vysvětlil, jakým způsobem se na to dívá,“ uvedl Chaloupek. 

Provozovatelé billboardů zatím rozhodnutí příliš nekomentovali, nejprve si chtějí prostudovat písemné znění. 

„Nezbývá nám ale než respektovat rozhodnutí Ústavního soudu,“ podotkl mluvčí Svazu provozovatelů 

venkovní reklamy Lukáš Váňa. 

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) rozhodnutí potvrdilo, že zákaz billboardů není porušením 

vlastnických práv, jak tvrdili provozovatelé reklamy. „Nyní jim nic nebrání dodržovat zákon,“ uvedl Ťok na 

Twitteru. Podle ministerstva obstruující majitelé nynějším rozhodnutím ztratili poslední naději, že by jejich 

nepovolená zařízení mohla zůstat legálně na svých místech. 
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Zákaz billboardů není porušením vlastnických práv, jak tvrdili majitelé billboardů a jejich senátoři. Rozhodnutí 

ústavního soudu vyvrátilo argumentaci provozovatelů venkovní reklamy, kteří ústavní žalobou odůvodňovali 

svoje obstrukční chování. Nyní jim nic nebrání dodržovat zákon 

— Dan Tok (@tok5934) February 19, 2019 

„Jde o jasný vzkaz ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ukončil vlekoucí se spory se zbývajícími majiteli 

reklamních ploch,“ komentoval rozhodnutí ÚS poslanec opozičních Pirátů Ondřej Polanský. Podle něj by resort 

měl postupovat rychleji a odvážněji vůči provozovatelům. V září loňského roku Piráti vyčíslili, že 

nerespektováním zákazu se neposlušní majitelé nelegálních billboardů obohatili o více než 40 milionů korun. 

Ťoka tehdy vyzvali, aby tyto peníze po majitelích vyžadoval. 

Podle bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka, který ve sporu zastupoval jako advokát skupinu senátorů, 

je aktuální nález ohledně billboardů odrazem déletrvajícího posunu v rozhodování Ústavního soudu. Podle 

Balíka soud v poslední době vícekrát upřednostnil tvrzený veřejný zájem před jinými právy, v případě 

billboardů šlo zejména o vlastnické právo. 

Balík připomněl například nález, díky kterému mohly pokračovat úřední kontroly domácích kotlů. Pravicoví 

poslanci pokládali kontroly za vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Soud však tehdy zdůraznil 

zájem na ochraně zdraví a životního prostředí. Také v úterním nálezu soud hovořil o veřejném zájmu na 

bezpečnosti silničního provozu, který převážil nad právy majitelů reklamních zařízení. Podle Balíka má podobný 

trend rizika a úterní rozhodnutí může být precedentem. 

Odstraňování nelegálních billboardů jde pomalu 

Zatímco na dálnicích rozhoduje o zákazu billboardů ministerstvo dopravy, na silnicích I. třídy jsou to kraje. 

Jenže v okolí silnic stále zůstávají stovky zakázaných reklamních nosičů. 

V případě dálnic jde o desítky nelegálních billboardů. Oficiálně registruje ministerstvo dopravy 912 

odstraněných poutačů. Podle mluvčí Lenky Rezkové ale další zařízení majitelé odvážejí, aniž by to nahlásili 

úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. „V současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky 

nejrůznějších reklamních zařízení,“ podotkla mluvčí. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Horší situace je v případě silnic I. tříd, kde jdou počty nelegálních billboardů do stovek. Kraje sice odeslaly 

mnoho výzev, samotná likvidace billboardu je ale podle nich zdlouhavý proces. Často je problém zjistit, kdo je 

skutečný vlastník. Na kontrolu reklamních ploch navíc krajské úřady nemají dost lidí. 

Mezi nejaktivnější regiony patří Jihočeský kraj, který loni odstranil asi 140 billboardů. Celkem ale odeslal více 

než 370 výzev. Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jiřího Klásy majitelé 

argumentují například tím, že jim patří pouze plachta, nikoli konstrukce. „Největší problém tkví v tom, že jeden 

se odkazuje na druhého a správní orgán musí dohledat vlastníka, aby mohl uplatňovat náklady.“ 

V Královéhradeckém kraji dosud zmizelo 122 nelegálních billboardů, zhruba sedm set jich ale pořád zůstává. 

Ve Středočeském kraji zbývá podle odhadu hejtmanství asi pět set reklam. Krajský úřad nejprve zasílá výzvy 

vlastníkům. „Ti v drtivé většině nejsou známí, tak obesíláme i firmy inzerované na billboardech,“ uvedla Helena 

Frintová z krajského úřadu. Současně kraj obesílá i vlastníky nemovitostí, na kterých jsou billboardy umístěny. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Fakta 

Sněmovna nakonec přijala mírnější verzi senátorů 

4. května 2012 – Sněmovna přijala pozměňovací návrh Senátu a rozhodla, že by do pěti let měly zmizet 

reklamní billboardy od silnic první třídy a dálnic. Poslanci původně schválili omezení reklamy u všech silnic a 

dálnic, horní komora však nařízení zmírnila. Reklama měla zmizet z ochranného pásma širokého 250 metrů u 

dálnic (a 50 u silnic prvních tříd), mimo poutače motelů či restaurací. Asociace venkovní reklamy tehdy označila 

zákon za rozumný kompromis, který nebude mít fatální následky pro tento obor reklamy. 



1. září 2012 – Novela zákona o pozemních komunikacích vstoupila v platnost. Pětileté období, během kterého 

měly poutače zmizet, bylo zvoleno proto, že se v předchozím období reklamní zařízení povolovala maximálně 

na pět let. U těchto povolení se čekalo, až lhůta skončí a další už se nevydávala. Termín v roce 2017 se ale týkal 

i starších smluv, kdy byla povolení vydávána bez časového omezení. 

31. ledna 2013 – Americká společnost A.C.E. Media oznámila, že kvůli zákazu bude po České republice 

požadovat odškodnění. Škodu předběžně vyčíslila na více než 20 milionů amerických dolarů. Firma měla řadu 

billboardů bez časového omezení. 

Duben 2016 – Poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec přišel s novelou zákona o pozemních komunikacích, 

která by prodloužila lhůtu pro odstranění billboardů z pěti na deset let. Zdůvodnil ji možnými arbitrážemi proti 

státu i dopady na zaměstnanost a na příjmy veřejných rozpočtů. Začátkem května Berkovcův návrh odmítla 

vláda, zejména kvůli bezpečnosti provozu. 

25. července 2017 – Prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) Marek Pavlas řekl, že 

provozovatelé poutačů budou zákaz respektovat, řada z nich se ale chce s Českou republikou soudit o ušlý 

zisk. 

27. srpna 2017 – Ministerstvo dopravy oznámilo, že reklamní poutače se nejspíš nepodaří odstranit hned od 

září, kdy začne platit nový zákon. Pokud je totiž provozovatelé neodstraní sami, přijdou na řadu lhůty dané 

zákonem. 

28. srpna 2017 – Skupina 17 senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní 

soud. Zákaz podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na 

podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic. 

30. srpna 2017 – Prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Pavlas prohlásil, že provozovatelé billboardy 

podél dálnic a silnic první třídy neodstraní. Stáhnou z nich ale reklamy a nahradí je nekomerčním motivem. 

Podle jejich právního výkladu se tak vyhnou povinnosti billboardy bourat. Ministerstvo dopravy však takový 

výklad odmítlo. 

1. září 2017 – Zákaz vstoupil v platnost. Zatímco někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní jen 

reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tím podle SPVR změnili charakter ploch, které „již nadále nebyly 

reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon“. Podle ministerstva ale názor svazu před soudem neobstojí. 

8. září 2017 – Ředitelství silnic a dálnic začalo sčítat billboardy, kterých se týká zákaz. Silničáři celkem napočítali 

6891 poutačů, požadavky zákona nesplňuje 3000 z nich. První z billboardů začalo ŘSD odstraňovat začátkem 

října, a to na dálnici D1 na Vysočině. 

20. října 2017 – Mluvčí SPVR oznámil, že provozovatelé billboardů sami odstraní poutače, na něž je ve výzvě 

upozornilo ministerstvo dopravy. Zdůraznil přitom, že aktuální dohoda se týká pouze prvních několika kusů z 

odhadovaných asi 3000 poutačů. Důvodem změny názoru je způsob, jakým silničáři začali billboardy 

odstraňovat. 

19. ledna 2018 – Ministerstvo financí vybralo advokátní kancelář pro případnou arbitráž s majitelem 

společnosti A.C.E. Media, který ale dosud spor s ČR nezahájil. 

13. prosince 2018 – Ministerstvo dopravy informovalo, že kolem dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než 

tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky kolem dálnic. 

Autor: ban 
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Doprava | 19. 02. 2019 

V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu 

desítky nelegálních poutačů. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Ministerstvo oficiálně 

eviduje celkem 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů více. Stovky 

nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Loni silničáři 

před začátkem platnosti zákazu napočítali kolem 3000 nepovolených zařízení. V úterý bude zákaz billboardů 

řešit Ústavní soud. 

Oficiálně ministerstvo registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na konci 

loňského roku. Podle Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž podle ní odvážejí majitelé, aniž by 

to nahlásili úřadům. Podle ministerstva takovou povinnost nemají. "V současné době jsou tak podél dálnic už 

jen desítky nejrůznějších reklamních zařízení," podotkla mluvčí. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy bude v úterý řešit Ústavní soud, ke kterému se 

obrátila skupina 17 senátorů s návrhem příslušnou část novely zákona o pozemních komunikacích zrušit. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 

souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. 

Zdroj: ČTK 
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Poslední srpnový týden 2017 vystřídaly reklamní sdělení na billboardech vlajky 

Zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy dál platí beze změn. Ústavní soud dnes zamítl 

návrh skupiny 17 senátorů na zrušení dvou pasáží novely zákona o pozemních komunikacích . Zákon ponechal 

pro starší billboardy pětileté přechodné období, které vypršelo v roce 2017, a stanovil návaznou povinnost 

odstranit reklamní zařízení bez zbytečného odkladu. Podle ústavních soudců lze omezení billboardů zdůvodnit 

veřejným zájmem na bezpečnosti provozu, soud zdůraznil také ochranu životů a zdraví lidí, stejně jako 

životního prostředí. 

Provozovatelé billboardů zatím rozhodnutí příliš nekomentovali, nejprve si chtějí prostudovat písemné 

rozhodnutí. “Nezbývá nám ale než respektovat rozhodnutí Ústavního soudu,” podotkl mluvčí Svazu 

provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa . Případné další kroky reklamních firem Váňa nechtěl předjímat, 

na dotaz agentury ČTK ovšem nevyloučil ani možnost dalších právních řešení. 

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) rozhodnutí potvrdilo, že zákaz billboardů není porušením 

vlastnických práv, jak tvrdili provozovatelé reklamy. “Nyní jim nic nebrání dodržovat zákon,” uvedl Ťok na 

Twitteru . Podle ministerstva obstruující majitelé dnešním rozhodnutím ztratili poslední naději, že by jejich 

nepovolená zařízení mohla zůstat legálně na svých místech. 

“Jde o jasný vzkaz ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ukončil vlekoucí se spory se zbývajícími majiteli 

reklamních ploch,” komentoval dnešní rozhodnutí poslanec opozičních Pirátů Ondřej Polanský . Podle něj by 

ministerstvo dopravy mělo postupovat rychleji a odvážněji vůči provozovatelům. V září loňského roku Piráti 

vyčíslili, že nerespektováním zákazu se neposlušní majitelé nelegálních billboardů obohatili o více než 40 

milionů Kč. Ťoka tehdy vyzvali, aby tyto peníze po majitelích vyžadoval. 

Právní úprava s pětiletým přechodným obdobím nebyla podle dnešního nálezu protiústavní. Ačkoliv by z 

hlediska účelu právní úpravy bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákon vzal v 

úvahu i zájmy vlastníků a prostřednictvím přechodného ustanovení umožnil provozovat billboardy ještě dalších 

pět let. “Toto řešení je transparentní a nediskriminační, zároveň zajišťuje legitimní cíl a současně šetří zájmy 

vlastníků zařízení,” rozhodl Ústavní soud. 

Ten se pozastavil nad tím, že senátoři návrh na zrušení části novely podali až těsně před vypršením 

přechodného období, když už dlouho před tím bylo jasné, že se blíží změna pravidel. “Já mám pocit, že to bylo 

spíš zanedbáno, že si říkali – máme ještě pět let,” uvedl soudce zpravodaj Vladimír Sládeček . 

A.C.E. Media arbitráží jen hrozila 

“Zamítnutí ústavní žaloby není jediná prohra, kterou billboardaři utrpěli,” upozornil Vojtěch Razima , zakladatel 

a ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org . Odkazuje přitom na svou diskusi s manažerem 

BigBoardu Markem Pavlasem , který vystupuje jako prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, z 

předloňského srpna. 

V diskusi pánové uzavřeli sázku o “láhev opravdu kvalitního rumu”, přičemž sázka se týkala firmy A.C.E. Media 

a jí avizované mezinárodní arbitráže proti Česku o stovky milionů korun odškodnění za odstranění jejích 

billboardů. 

“Jednou z podmínek sázky bylo, že A.C.E. Media vůbec podá do konce roku 2018 žalobu proti České republice. 

Ani to se však nestalo a ředitel Kverulanta tak svou sázku vyhrál a v lednu tohoto roku mu poštou došla láhev 

rumu Božkov Republika,” prohlásil dnes Razima. 

“Mohlo jít o nový způsob vyvlastnění” 

https://www.mediar.cz/zakaz-billboardu-u-dalnic-ustavni-soud-nezrusil/


Soud se problematikou zabýval od poloviny roku 2017 z podnětu 17 senátorů, za které jednal Václav 

Chaloupek (Občané patrioti). Právní úprava podle nich porušila principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, 

zasáhla do práva na podnikání a ocitla se v rozporu s mezinárodní ochranou investic. 

Chaloupek dnes novinářům řekl, že nález je třeba respektovat: “Měli jsme pocit, že mohou být porušována 

lidská práva, právo vlastnit a podnikat, a že může jít o nový způsob vyvlastnění, což by v současné době 

nemělo být. ÚS nám vysvětlil, jakým způsobem se na to dívá.” Připustil, že pokud by Ústavní soud návrhu 

vyhověl, vyvolalo by to složitou situaci. Značná část billboardů už od dálnic a silnic zmizela, majitelé by nejspíš 

chtěli náhradu. 

Novela přinesla povinnost odstranit reklamní plochy, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od 

silnic první třídy. Legální zůstaly billboardy uvnitř obcí, v takzvaném souvisle zastavěném území, a také ty, které 

byly povoleny podle stavebního zákona. 

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo podle senátorů možné dosáhnout i jinými metodami než plošným 

řešením, například odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy billboardům na 

státních pozemcích či mostech. Podle senátorů také připadala v úvahu změna zákona, která by umožnila 

odstranit konkrétní nebezpečné billboardy s ohledem na převažující veřejný zájem na bezpečnosti silničního 

provozu, případně je vyvlastnit s náhradou. 

Advokát senátorů Balík: nález odráží posun v rozhodování Ústavního soudu 

Dnešní nález, který potvrdil zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy, je odrazem déletrvajícího posunu v 

rozhodování Ústavního soudu. Novinářům to řekl bývalý ústavní soudce Stanislav Balík , který ve sporu o 

billboardy jako advokát zastupoval skupinu senátorů zpochybňujících ústavnost zákazu. Soud podle Balíka v 

poslední době víckrát upřednostnil tvrzený veřejný zájem před jinými právy, v případě billboardů šlo zejména o 

vlastnické právo. 

Balík připomněl například nález, díky kterému mohly pokračovat úřední kontroly domácích kotlů. Pravicoví 

poslanci pokládali kontroly za vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Pokud však fyzická kontrola 

kotle následuje po vyčerpání ostatních možností a je důsledkem opakovaného podezření na používání 

nevhodného paliva, jde podle nálezu Ústavního soudu z roku 2017 o přiměřené omezení práv. 

Soud tehdy zdůraznil zájem na ochraně zdraví a životního prostředí. Také v dnešním nálezu soud hovořil o 

veřejném zájmu na bezpečnosti silničního provozu, který převážil nad právy majitelů reklamních zařízení. Podle 

Balíka, který jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause patřil ke konzervativnějším soudcům, má 

podobný trend rizika a dnešní rozhodnutí může být precedentem. “Jedná se o možnost jakýmkoliv způsobem 

omezovat vlastnická práva, urychleně ve zkrácených řízeních vyvlastňovat a podobně. V tomto směru se pak 

může stát, že veřejným zájmem bude zase něco jiného,” řekl Balík. 

Podle Balíka je úsměvné, že když veřejný zájem v případě billboardů převážil nad vlastnickým právem, tak 

přesto zákon zachoval “nebezpečný stav” na dálnicích ještě po dalších pět let od přijetí sporné novely. Právě 

tak dlouho totiž trvalo přechodné období, ve kterém ještě mohli provozovatelé ponechat reklamní zařízení v 

ochranných pásmech dálnic a silnic první třídy. 

Nález Ústavního soudu je každopádně potřeba respektovat, zdůraznil Balík. Senátoři podle něj chtěli podáním 

návrhu na zrušení části zákona o pozemních komunikacích celou situaci vyjasnit. “Myslím, že je dobře, aby 

takovéto věci byly judikovány, a to bez ohledu na výsledek. Byť samozřejmě ten výsledek dává jasný signál, že 

veřejný zájem, i tvrzený veřejný zájem, ne tak úplně dokonale statisticky a fakticky podložený, bude dostávat 

přednost,” řekl Balík. 

Novelu v minulosti kritizovali provozovatelé reklamy jako zásah do svobody podnikání, někteří avizovali, že se 

budou soudit o ušlý zisk. V okolí tuzemských dálnic zůstávají téměř po roce a půl platnosti zákazu billboardů v 

ochranném pásmu desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo dopravy oficiálně eviduje 912 odstraněných 

zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů víc. 

V krajích zůstávají stovky nepovolených ploch 

Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy. Podle ministerstva dopravy bylo ke konci letošního 

ledna od silnic první třídy odstraněno 820 nepovolených billboardů, loni před začátkem platnosti zákazu jich 

silničáři napočítali kolem 3000. 

Od silnic prvních tříd zatím v jednotlivých krajích zmizela jen malá část nepovolených billboardů. Stovky jich 

stále zbývají. Kraje sice odeslaly mnoho výzev, samotná likvidace billboardu je ale podle nich zdlouhavý proces. 



Někteří majitelé reklam se snaží odstranění oddalovat, často je problém i zjistit, kdo je skutečný vlastník. Na 

kontrolu reklamních ploch krajské úřady nemají dost lidí. 

Mezi nejaktivnější regiony patří Jihočeský kraj, který loni odstranil asi 140 billboardů. Celkem ale odeslal více 

než 370 výzev. Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jiřího Klásy majitelé 

argumentují například tím, že jim patří pouze plachta, nikoli konstrukce. “Největší problém tkví v tom, že jeden 

se odkazuje na druhého a správní orgán musí dohledat vlastníka, aby mohl uplatňovat náklady,” řekl ČTK. 

V Královéhradeckém kraji dosud zmizelo 122 nelegálních billboardů, zhruba 700 jich ale pořád zůstává. Ve 

Středočeském kraji zbývá podle odhadu hejtmanství asi 500 reklam. Krajský úřad nejprve zasílá výzvy 

vlastníkům. “Ti v drtivé většině nejsou známí, tak obesíláme i firmy inzerované na billboardech,” uvedla Helena 

Frintová z krajského úřadu. Současně kraj obesílá i vlastníky nemovitostí, na kterých jsou billboardy umístěny. 

Na Vysočině zatím od silnic prvních tříd zmizelo 73 z celkových 182 reklamních zařízení. Kraj se zaměřil hlavně 

na velké billboardy. V Pardubickém kraji zbývá odstranit asi 30 nelegálních billboardů. Také tam se vlastníci 

demontáži brání. “Většinou to jsou reklamní agentury, které se brání soudní cestou nebo přípisy, zdržováním 

nebo se odvolávají proti pokutám,” uvedl Roman Kyncl z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského 

úřadu. 

V Moravskoslezském kraji odstranili 43 z 61 prověřených reklamních zařízení. Na jižní Moravě zmizelo 94 

nelegálních billboardů, zbývá jich ještě asi 250. V Karlovarském kraji ubylo 10 billboardů. V Ústeckém kraji 

odstranili majitelé nebo provozovatelé 57 billboardů, kraj zatím neodstraňoval žádnou plochu. Kontroly ale 

pokračují. “Bohužel jde o dlouhý proces, protože má tuto agendu na starosti jeden zaměstnanec, který má na 

starosti i jinou agendu,” sdělila mluvčí krajské samosprávy Lucie Dosedělová . 

S personálními problémy se potýká i olomoucké hejtmanství. Likvidace billboardů je i kvůli zdržovací taktice 

vlastníků administrativně náročná a úřad na to nemá vyčleněny speciální pracovníky. Od silnic první třídy 

dosud v kraji zmizelo asi 80 billboardů ze 400 reklamních ploch. 

Autor: ČTK 
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V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem 

dálnic a silnic I. třídy. Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. 

Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby ( ZDE ). Na 

konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhla 

zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny 

senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nikdy nepochyboval o jeho korupční motivaci a 

zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLIST ( ZDE ). 

Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady 

(ZDE ). Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být 

zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Ústavní soud senátoři 

nepřesvědčili a ten nyní jejich návrh na zrušení zákazu billboardů zamítl. 

OutStreamVideoPlayer 

Zamítnutí ústavní žaloby ale není jediná prohra, kterou billboardaři utrpěli 

Ještě před nabytím účinnosti zákona zakazující billboardy se v srpnu 2017 uskutečnila debata o billboardech. 

Diskutovat tehdy přišli pánové Ing. Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta, a Ing. Marek Pavlas, prezident svazu 

provozovatelů venkovní reklamy. V rámci diskuze také byla uzavřena sázka „láhev opravdu kvalitního rumu“. 

Předmětem sázky bylo, zda firma A.C.E. Media vyhraje mezinárodní arbitráž proti ČR, v níž by požadovala 

stovky milionů korun jako odškodnění za odstranění reklamy v ochranném pásmu silnic a dálnic ( ZDE ). 

Jednou z podmínek sázky bylo, že A.C.E. Media vůbec podá do konce roku 2018 žalobu proti ČR. Ani to se však 

nestalo a ředitel Kverulanta tak svou sázku vyhrál a v lednu tohoto roku mu poštou došla láhev rumu Božkov 

Republika. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Vojtěch Razima • 23. února 2019 • přečtení 

Reklama 

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem 

dálnic a silnic I. třídy. Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi se 

podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby . Na konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina 

sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhla zrušit část novely zákona o pozemních 

komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav 

Chaloupek. Kverulant nikdy nepochyboval o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

KVERULANTŮV BLACKLIST . Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním 

vyvlastněním bez náhrady. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví 

zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. 

Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ 

Ústavní soud senátoři nepřesvědčili a ten nyní jejich návrh na zrušení zákazu billboardů zamítl. 

Zamítnutí ústavní žaloby ale není jediná prohra, kterou billboardaři utrpěli. Ještě před nabytím účinnosti 

zákona zakazující billboardy se v srpnu 2017 uskutečnila debata o billboardech. Diskutovat tehdy přišli pánové 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta, a Ing. Marek Pavlas, prezident svazu provozovatelů venkovní reklamy. 

V rámci diskuze také byla uzavřena sázka „láhev opravdu kvalitního rumu“. Předmětem sázky bylo, zda firma 

A.C.E. Media vyhraje mezinárodní arbitráž proti ČR, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění 

za odstranění reklamy v ochranném pásmu silnic a dálnic. Jednou z podmínek sázky bylo, že A.C.E. Media 

vůbec podá do konce roku 2018 žalobu proti ČR. Ani to se však nestalo a ředitel Kverulanta tak svou sázku 

vyhrál a v lednu tohoto roku mu poštou došla láhev rumu Božkov Republika. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem 

dálnic a silnic I. třídy . Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi 

se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby . Na konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina 

sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhla zrušit část novely zákona o pozemních 

komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav 

Chaloupek. Kverulant nikdy nepochyboval o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na 

KVERULANTŮV BLACKLIST . Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním 

vyvlastněním bez náhrady. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví 

zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. 

Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ 

Ústavní soud senátoři nepřesvědčili a ten nyní jejich návrh na zrušení zákazu billboardů zamítl. 

Zamítnutí ústavní žaloby ale není jediná prohra, kterou billboardaři utrpěli. Ještě před nabytím účinnosti 

zákona zakazující billboardy se v srpnu 2017 uskutečnila debata o billboardech. Diskutovat tehdy přišli pánové 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta, a Ing. Marek Pavlas, prezident svazu provozovatelů venkovní reklamy. 

V rámci diskuze také byla uzavřena sázka „láhev opravdu kvalitního rumu“. Předmětem sázky bylo, zda firma 

A.C.E. Media vyhraje mezinárodní arbitráž proti ČR, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění 

za odstranění reklamy v ochranném pásmu silnic a dálnic. Jednou z podmínek sázky bylo, že A.C.E. Media 

vůbec podá do konce roku 2018 žalobu proti ČR. Ani to se však nestalo a ředitel Kverulanta tak svou sázku 

vyhrál a v lednu tohoto roku mu poštou došla láhev rumu Božkov Republika. 
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Kverulant: MOL prodával závadný benzín i přes zákaz ČOI 

Česká obchodní inspekce (ČOI) objevila 23. května 2018 na čerpací stanici MOL v Kaplici závadný benzín s 

označením EVO 95. 

Benzín nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“. Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je 

povolená maximální hodnota, při zahrnutí nejistoty měření, 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje 

tohoto benzínu. Ten však maďarský řetězec MOL nerespektoval a benzín o objemu 32 386 litrů rozvezl na 

svoje další stanice. 

Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u Průhonic směr Praha, kde byl nadále prodáván za 

plnou cenu. Tam tento benzín 6. června 2018 opět nevyhověl kontrole ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“ ( 

ZDE ). Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kPa. 

Vyšší tlak par může být způsoben přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění 

paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních 

polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo pro příliš chudou směs 

špatně běží, což vede k neúměrnému zatížení motoru. 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit 

letitou praxi ČOI (více ZDE ). Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací 

sestavuje Kverulant svůj přehledný a adresný seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala 

ČOI ( ZDE ). 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-MOL-prodaval-zavadny-benzin-i-pres-zakaz-COI-571870
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Řetězec benzinek MOL i přes zákaz České obchodní inspekce prodával vadný benzin. Závadné pohonné 

hmoty, které inspekce odhalila, totiž místo toho, aby je firma zlikvidovala, poslala na jinou benzinovou stanici. 

Toto palivo přitom může poškodit motor. Společnosti za to hrozí pokuta až 5 milionů korun. 

(ilustrační snímek) | foto: Dan Materna , MAFRA 

V květnu loňského roku odhalila Česká obchodní inspekce (ČOI) na čerpací stanici MOL v Kaplici benzin, který 

neodpovídal požadavkům na bezpečnost. Konkrétně nevyhovoval parametr nazvaný „Tlak par DVPE“. 

Požadovanou hodnotu 62,0 kPa přesahovalo tamních 32 tisíc litrů benzinu o 7,3 kPa. 

Stanovisko společnosti MOL 

MOL Česká republika v reakci uvedla, že naměřené odchylky zákazníky a jejich vozidla nepoškodily. „Byla 

přijata okamžitá nápravná opatření. Výsledky šetření prokázaly, že naměřená odchylka neměla žádný dopad na 

funkci motoru vozidla, jak současně potvrdily i nezávislé autority v čele s Českou asociací petrolejářského 

průmyslu a obchodu, společností SGS a samotnou ČOI. Ta ve svých materiálech celý případ popsala jako méně 

závažnou a neúmyslnou odchylku s malým vlivem,“ uvádí MOL ČR ve svém stanovisku, které najdete v plném 

znění na tomto odkazu ve formátu pdf. 

Část z něj, přibližně 6,5 tisíce litru, pak inspekce v červnu objevila při namátkové kontrole na čerpací stanici 

MOL na dálnici D1 v Průhonicích ve směru na Prahu, upozornila v úterý organizace Kverulant . „(Tento) benzin 

byl na základě pokynu pracovníka logistiky obviněné (společnosti MOL) rozvezen na další čerpací stanice,“ stojí 

v dokumentech ČOI, na které se Kverulant odkazuje. 

„Stejně jako po každé jiné čerpací stanici jsme po nich tehdy chtěli nabývací doklady,“ komentoval pro 

iDNES.cz mluvčí ČOI, Jiří Fröhlich. Místo přepravní společnosti, jejíž předávací doklady inspektoři očekávali, 

však zjistili, že si benzin dovezla sama firma, a to právě z Kaplice. 

„Kolegové zkoumali, jak je to možné. Vzorek z laboratoře, který byl, podotýkám, anonymní, pak prokázal, že je 

to benzin z Kaplice. Ten místo ekologické likvidace firma převezla na tuto stanici,“ dodal. Tam ho pak 

zaměstnanci firmy přimíchali do zásob, které na benzince již byly. 

V Průhonicích benzin nevyhovoval parametrům o ještě vyšší hodnotu než v Kaplici – o 7,8 kPA. To značí, že 

zákonu zásoby neodpovídaly ani předtím, než do nich byl závadný benzin z Kaplice přimíchán, tvrdí ČOI. 

„V daném období jsme provedli vlastní detailní analýzu pro eliminaci výskytu podobných situací. V obou 

zmiňovaných případech se jednalo o parametr, který neměl a nemá žádný negativní efekt na činnost vozidla,“ 

uvedl pro iDNES.cz Tomáš Lux, retailový ředitel MOL ČR. 

Zvýšený tlak může poškodit motor 

Chybějícího přibližně 25,5 tisíce litru podle Fröhlicha firma pravděpodobně stihla prodat ještě v Kaplici, dříve 

než inspekce dokončila laboratorní testy a zakázala firmě vadné palivo prodávat. 

Na rozdíl od nedostatečného bodu vzplanutí, který je nejčastějším přečinem prodejců nafty, může benzin, u 

kterého tlak par DVPE přesahuje povolené hodnoty, poškodit motor. Palivo totiž může začít vřít v čerpadle, 

palivové cestě a nebo injektorech, čímž znemožňuje správně dávkovat množství paliva v karburátoru. 

Závada se týká především starších vozů, které karburátor využívají. U nich je pak motor neúměrně zatížený, 

případně vůbec nemusí jít nastartovat (tzv. se „udusí“). Zvyšuje se také množství oxidu uhličitého, který motor 

vypouští do ovzduší. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/mol-coi-zakaz-pokuta.A190226_121932_ekonomika_svob
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/mol-coi-zakaz-pokuta.A190226_121932_ekonomika_svob


Většina automobilů vyrobených po roce 1992 již karburátor nemá. 

„Ke zvýšení tlaku typicky dochází, když je benzin nějakým způsobem kontaminovaný, například je v něm příliš 

mnoho lihu,“ řekl iDNES.cz Vojtěch Razima, ředitel organizace Kverulant. Zatímco on závadu považuje za 

poměrně nebezpečnou, ČOI ve svých materiálech popisuje tento případ jako méně závažnou a neúmyslnou 

odchylku s malým vlivem. 

Autor: Ondřej Svoboda 
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Přes 32 tisíc litrů závadného benzínu kolovalo po čerpacích stanicích maďarského řetězce MOL, přestože ho 

Česká obchodní inspekce (ČOI) zakázala prodávat. Inspektoři nevyhovující palivo objevili znovu na jiné pumpě 

stejné značky. 

Poprvé ČOI objevila závadný benzín s označením EVO 95 vloni v květnu na čerpací stanici MOL v jihočeské 

Kaplici. Inspektoři okamžitě zakázali prodej celé zásoby 32 386 litrů. Maďarský řetězec ale zákaz nerespektoval 

a benzín nezlikvidoval. Místo toho část rozvezl na svoje další stanice, upozornil v úterý web Kverulant.org . 

Podruhé inspekce našla stejný závadný benzín za měsíc na pumpě na D1 u Průhonic směrem na Prahu. Tam 

měl MOL zásobu 6 537 litrů. A benzín prodával zákazníkům dál za plnou cenu. 

ČOI potvrdila, že benzín pocházel právě z Kaplice a že ho pracovníci MOL v Průhonicích přimíchali do 

stávajících zásob. Ani ty podle všeho nevyhovovaly normám. Víc než 25 tisíc litrů nevyhovujícího paliva nejspíš 

společnost stihla prodat ještě v Kaplicích, než ČOI vůbec stihla zákaz vydat. 

Závadný benzín přitom může poškodit motor auta, do kterého ho nic netušící zákazník natankuje. Benzín 

nevyhovoval v parametru "Tlak par DVPE". Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa a následně dokonce 67,8 

kP, norma povoluje maximálně 62,0 kPa. 

Vyšší tlak par může být způsobem přidáním kontaminantů, například lihu, upozorňuje Kverulant.org. To 

způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Příliš vysoký tlak par může způsobit 

tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v potrubí auta. Motor pak nastartuje nebo běží špatně a dusí se kvůli 

příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení. 

MOL ale tvrdí, že k poškození aut dojít nemohlo. "V daném období jsme provedli vlastní detailní analýzu pro 

eliminaci výskytu podobných situací. V obou zmiňovaných případech se jednalo o parametr, který neměl a 

nemá žádný negativní efekt na činnost vozidla," uvedl pro iDNES.cz Tomáš Lux, retailový ředitel MOL ČR. 

Společnosti za porušení zákazu prodeje hrozí pokuta až 5 milionů korun. ČOI ale ve svých materiálech 

považuje případ za méně závažný a neúmyslný. 

O pravidelné zveřejňování výsledků kontrol ČOI se zasadila právě organizace Kverulant už v roce 2011. ČOI od 

té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Kverulant z informací sestavuje seznam 50 čerpacích 

stanic , které za nekvalitní palivo ČOI pokutovala. 

TN.cz 
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Ilustrační FOTO - Haló noviny 

Odstraňování nelegálních poutačů jde stále ztuha 

V okolí tuzemských dálnic zůstávají po téměř roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu 

desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo dopravy oficiálně eviduje celkem 912 odstraněných zařízení. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 

komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 

než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 

souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. 

Oficiálně ministerstvo dopravy registruje 912 odstraněných nelegálních poutačů, což je stejné číslo jako na 

konci loňského roku. Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové to však není konečné číslo, další zařízení totiž 

podle ní odvážejí majitelé, aniž by to nahlásili úřadům. »V současné době jsou tak podél dálnic už jen desítky 

nejrůznějších reklamních zařízení,« tvrdí mluvčí. 

U zbývajících nelegálních billboardů vede ministerstvo s jejich provozovateli správní řízení, to je však podle 

úřadu zdlouhavé, protože někteří majitelé se snaží proces zdržovat. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v 

minulosti uvedl, že častým problémem je například hledání skutečných majitelů a jejich sídla. Ťok mezi takové 

provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. 

V krajích to není lepší 

Také od silnic první třídy zatím v jednotlivých krajích zmizela jen malá část nepovolených billboardů. Stovky 

jich stále zbývají. Kraje sice odeslaly mnoho výzev, samotná likvidace billboardu je ale podle nich zdlouhavý 

proces. Někteří majitelé reklam se snaží odstranění oddalovat, často je problém i zjistit, kdo je skutečný 

vlastník. Na kontrolu reklamních ploch krajské úřady nemají dost lidí. Podle ministerstva dopravy bylo ke konci 

ledna od silnic první třídy odstraněno 820 nepovolených billboardů, loni před začátkem platnosti zákazu jich 

silničáři napočítali kolem 3000. 

Majitelé neznámí 

Mezi nejaktivnější regiony patří Jihočeský kraj, který loni odstranil asi 140 billboardů. Celkem ale odeslal více 

než 370 výzev. Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Jiřího Klásy majitelé 

argumentují například tím, že jim patří pouze plachta, nikoli konstrukce. »Největší problém tkví v tom, že jeden 

se odkazuje na druhého a správní orgán musí dohledat vlastníka, aby mohl uplatňovat náklady,« řekl ČTK. 

V Královéhradeckém kraji dosud zmizelo 122 nelegálních billboardů, zhruba 700 jich ale pořád zůstává. Ve 

Středočeském kraji zbývá podle odhadu hejtmanství asi 500 reklam. Krajský úřad nejprve zasílá výzvy 

vlastníkům. »Ti v drtivé většině nejsou známí, tak obesíláme i firmy inzerované na billboardech,« uvedla Helena 

Frintová z krajského úřadu. Současně kraj obesílá i vlastníky nemovitostí, na kterých jsou billboardy umístěny. 

Na Vysočině zatím od silnic první třídy zmizelo 73 z celkových 182 reklamních zařízení. Kraj se zaměřil hlavně 

na velké billboardy. V Pardubickém kraji zbývá odstranit asi 30 nelegálních billboardů. Také tam se vlastníci 

demontáži brání. »Většinou to jsou reklamní agentury, které se brání soudní cestou nebo přípisy, zdržováním 

nebo se odvolávají proti pokutám,« uvedl Roman Kyncl z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského 

úřadu. 

Nejsou lidi 

V Moravskoslezském kraji odstranili 43 z 61 prověřených reklamních zařízení. Na jižní Moravě zmizelo 94 

nelegálních billboardů, zbývá jich ještě asi 250. V Karlovarském kraji ubylo deset billboardů. V Ústeckém kraji 

http://www.halonoviny.cz/articles/view/50108034


odstranili majitelé nebo provozovatelé 57 billboardů, kraj zatím neodstraňoval žádnou plochu. Kontroly ale 

pokračují. »Bohužel jde o dlouhý proces, protože má tuto agendu na starosti jeden zaměstnanec, který má na 

starosti i jinou agendu,« sdělila mluvčí krajské samosprávy Lucie Dosedělová. 

S personálními problémy se potýká i olomoucké hejtmanství. Likvidace billboardů je i kvůli zdržovací taktice 

vlastníků administrativně náročná a úřad na to nemá vyčleněny speciální pracovníky. Od silnic první třídy 

dosud v kraji zmizelo asi 80 billboardů ze 400 reklamních ploch. 

Postup státu i krajů je však podle mnohých pomalý a nedostatečný. Podle nedávného vyjádření ředitele 

organizace Kverulant by stát měl být vůči majitelům tvrdší a vynucovat odstraňování například pokutami, což 

se však neděje. 

Pokus senátorů nevyšel 

Ústavní soud (ÚS) nedávno zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení dvou pasáží novely zákona o pozemních 

komunikacích. Soud se problematikou zabýval od poloviny roku 2017 z podnětu 17 senátorů, za které jednal 

Václav Chaloupek (Občané patrioti). Návrh na zrušení části zákona si nechali zpracovat od advokáta a bývalého 

ústavního soudce Stanislava Balíka. Právní úprava podle nich porušila principy právní jistoty a zákaz 

retroaktivity, dále zasáhla do práva na podnikání a ocitla se v rozporu s mezinárodní ochranou investic. 

ÚS ponechal pro starší billboardy pětileté přechodné období, které vypršelo v roce 2017, a stanovil návaznou 

povinnost odstranit reklamní zařízení bez zbytečného odkladu. 

Bohatí a vlivní jsou nepostižitelní 

Otázky Haló novin pro Annu Vaculíkovou, kandidátku KSČM do Evropského parlamentu 

Jaký máte názor na reklamní poutače blízko u vozovky jako řidička dálkové přepravy? 

Popravdě je ani nějak moc nevnímám. Periferně vnímám, že u dálnice něco je, ale v ČR například na dálnici D1 

mám dost starostí s tím, abych sebe a vozidlo s kolegou bezpečně dovezla do cíle, jelikož je ta dálnice v 

takovém stavu, v jakém je. V cizině se zajímám trochu více o poutače, ač jich kolem dálnic moc není. Většinou 

na nich bývají označena parkoviště pro kamiony, což mi mimochodem v ČR také poměrně chybí. Ne že by mi 

chyběly poutače, těch máme dost, ale chybějí mi ta parkoviště. 

Co si myslíte o skutečnosti, že státní orgány nejsou schopny prosadit opatření podle zákona ani několik let po 

jeho přijetí? 

Já si nemyslím, že policie a další jsou tak neschopní, jak se dle jejich nečinnosti může zdát, ale že jsou tady 

veliké tlaky »shora« na nečinnost těchto složek. Bohatí a vlivní jsou už dnes nepostižitelní a zákony jsou 

namířeny proti obyčejným lidem, ne na to, aby jim pomohly. To se samozřejmě promítá nejen v hospodářské 

politice, ale i na silnicích. Viz luxusní limuzíny: ač nemají modré majáky, tak si leckdy dělají cokoliv: 

vybržďování, vytlačování, jízda v protisměru atd. 

Jaká je situace s reklamou u silnic v jiných zemích, kam jako »kamioňačka« jezdíte? 

Řekla bych, že situace s reklamními billboardy je nejhorší právě u nás, pokud budu brát země, jimiž jsem měla 

možnost projíždět. Co mě nějakým způsobem zaujalo, byly určité typy poutačů v Německu, na kterých byly 

vyfoceny nehody kamionů, a pod nimi stálo varování, aby řidiči dodržovali bezpečnou vzdálenost. Je pravda, že 

to nebylo nic příjemného na podívání, ale zároveň si myslím, že takový typ poutačů může vést k zamyšlení u 

části řidičů, kteří dokážou přemýšlet jak o svém bezpečí, tak o bezpečí druhých. Na silnicích nižších tříd v 

Německu jsem poměrně často viděla plakáty, na kterých bylo plačící dítě. V jedné ruce drželo fotografii matky 

s černou stuhou a v druhé ruce fotografii otce s černou stuhou a pod tím bylo upozornění, aby lidé nepsali 

textové zprávy za volantem a plně se věnovali řízení. 

Je podle vašeho názoru dosavadní právní úprava silniční dopravy dostatečná? Co byste v tomto ohledu 

prosazovala v EP, pokud byste ve volbách uspěla? 

Dosavadní právní úprava mi přijde v mnoha případech zbytečně přísná, ale žel zde chybějí prostředky hlídající 

její dodržování. Zjednodušení a zmírnění mnoha zákonů, jejich větší jasnost a jednoznačnost a následná 

kontrola dodržování by z mého pohledu vedla ke zlepšení stávajícího stavu. 

Pokud bych uspěla ve volbách do EP, tak bych především jednala v zájmu našich občanů, dělala bych 

maximum pro to, aby s námi ostatní země jednaly jako s rovnocennými partnery, a ne jako s něčím, co se jen 

využije a zahodí. Samozřejmě, pokud jde o dopravu, je mnoho věcí, které by řidičům pomohly. Například 

jednotné mýto, jednotné dopravní zákony a co bych chtěla pro řidiče kamionů prosadit v celoevropském 



měřítku, by byl počet parkovacích míst na určitý úsek, jelikož míst na parkování pro kamiony v ČR je opravdu 

nedostatek. Někteří odborníci a politici tvrdí, že jsme tranzitní zemí, po 17. hodině je v naší zemi opravdu 

problém s kamionem zaparkovat. Některé řidiče to nutí, aby zastavili, kde jen mohou, což mnohdy není moc 

bezpečné. Ale co můžeme jako řidiči dělat, když máme v autě AETR, který zaznamenává každý ujetý kilometr, 

každou minutu práce a odpočinku, a v momentě, kdy toto porušíme, a policie nás chytí a zkontroluje, tak 

platíme pokuty, které se mnohdy vyšplhají až do tisíců korun, které následně řidič musí zaplatit. 

Jiří NUSSBERGER 

Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší) 
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Česká obchodní inspekce (ČOI) vloni na jaře zakázala řetězci čerpacích stanic MOL prodávat benzín, u kterého 

laboratoř naměřila nevyhovující hodnoty. Palivo se přesto dostalo k zákazníkům. Společnost tvrdí, že naměřená 

odchylka nemohla mít negativní vliv na činnost motoru jejich vozidel. Opírá se i o vyjádření nezávislých 

odborníků. Jak je to s kvalitou benzínu a jaký je rozdíl mezi "zimním" a "letním" palivem? 

Inspektoři ČOI objevili závadné palivo na čerpací stanici MOL v Kaplici. Následně zakázali řetězci prodat přes 

32 tisíc litrů nevyhovujícího benzínu. Přesto po měsíci narazili na stejný vzorek u jiné pumpy řetězce MOL u 

Průhonic na D1 směrem na Prahu. Tam společnost převezla 6 537 litrů. 

Více o případu ZDE: 

Na případ upozornil v úterý web Kverulant.org. "Vzniklá situace byla v daném období společností MOL Česká 

republika důkladně prověřena a byla přijata okamžitá nápravná opatření,“ tvrdí společnost. 

Benzín nevyhovoval v parametru "Tlak par DVPE". Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa a následně 

dokonce 67,8 kPa, což je víc, než povoluje norma (v létě maximálně 62 kPa). 

Závadný benzín může poškodit motor auta, podle řetězce i expertů to ale rozhodně nebyl tento případ. 

"Naměřené odchylky žádným způsobem nepoškodily naše zákazníky a jejich vozidla, což dokládá i fakt, že 

nebyla uplatněna jediná reklamace," vymezuje se MOL proti zveřejněným informacím. 

Opírá se o výsledky vlastního šetření i o nezávislé odborníky a samotnou ČOI. “Ta ve svých materiálech celý 

případ popsala jako méně závažnou a neúmyslnou odchylku s malým vlivem,“ podotýká mluvčí MOL ČR Jana 

Jusková. Jako závažnější provinění bere ČOI překročení normy o 10 kPa a víc. 

"Tlak par je sezonní, méně významný parametr a zjištěná odchylka nemohla vést k poruchám palivových 

systémů, ani v této souvislosti nebyly podány žádné reklamace. Ostatní, významově důležitější normou 

stanovené parametry byly splněny a tím vyloučeny všechny nežádoucí kontaminace, čímž byla potvrzena 

provozní spolehlivost paliva," potvrzuje mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) 

Václav Loula. 

Podle něj vliv tlaku par minimalizují elektronické vstřikovací systémy benzinových aut. 

Sezónní benzín 

Tlak suchých par je parametr, který se mění podle sezóny. V zimním období platí jiné normy než v létě. V zimě 

jsou vyšší hodnoty tlaku par (maximálně 90 kPa) nutné pro dostatečné vypařování paliva (těkavosti benzínu) a 

spolehlivý start za nízkých teplot. V létě musí mít nižší tlak (maximálně 62 kPa) kvůli větší odparnosti za vyšších 

teplot. 

Čím je hodnota tlaku par vyšší, tím snadněji lze nastartovat motor a rychleji ho zahřát na potřebnou provozní 

teplotu. Vyšší tlak par na druhé straně způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a zvyšuje obsah uhlovodíků, 

které se z benzínu opařují a negativně ovlivňují složení emisí. 

Na jaře a napodzim tak musí čerpací stanice zásoby benzínu obměnit, s čímž mívají problémy. “K prohřeškům 

oproti požadavkům kvalitativního standardu zde dochází velmi často, jedná se o nejčastěji porušovaný 

parametr ze všech u benzínů v současnosti sledovaných. Nejexponovanější období jsou samozřejmě taková, 

kdy se požadavky na tento parametr mění v závislosti na sezónnosti. K tomu patří zejména jarní období, kdy 

požadovaný tlak par benzínů přechází z vyšších na nižší hodnoty, přičemž není z pohledu čerpací stanice úplně 

jednoduché snížit tlak par skladovaného benzínu v rozmezí několika týdnů až o tři desítky kilopascalů,“ 

popisuje ředitel Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic Ladislav Fuka. 
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I on ale potvrzuje, že nevyhovující hodnoty tlaku par u automobilových benzínů patří k těm méně závažným 

prohřeškům. “V drtivé většině je neshoda v tomto parametru způsobena nedostatečně rychlou obměnou 

zboží, logistickými nebo výrobními důvody, tedy neúmyslně, a vzniklé odchylky jsou v řádu několika jednotek 

kilopascalů,“ dodává. 

Co se může stát 

Tlak par DVPE je ale důležitý. Delší používání nesprávného benzínu se může negativně projevit - letní kvalita 

benzínu při chladných dnech v zimě může způsobit potíže se startováním, naopak zimní kvalita benzínu v létě 

zvyšuje tvorbu parních polštářů v palivovém systému a riziko poruchy v přívodu paliva. To se projevuje 

nepravidelným chodem motoru, případně jeho zhasínáním. 

"Právě až v těchto případech můžeme hovořit o negativním vlivu na kondici motoru nebo automobilu, 

případně na životní prostředí, a to je důvodem, proč je tento parametr v jakostní normě uveden,“ doplňuje 

Fuka. 

ČOI na čerpacích stanicích MOL v Česku každoročně provádí okolo 300 kontrol s odběrem vzorků více druhů 

pohonných hmot zároveň. “Dle zjištění kontrolních orgánů dosahujeme vynikajících výsledků,“ dodává 

maďarský řetězec. 

TN.cz 
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Oficiální stanovisko MOL Česká republika ke článku na serveru Kverulant.org a ke článkům, z tohoto zdroje 

čerpajícím 

MOL Česká republika se tímto vymezuje k informacím uvedeným v článku „MOL prodával závadný benzín i 

přes zákaz ČOI“, který vyšel dne 26.2.2019 na serveru Kverulant.org. Článek informoval o kauze z jara 

loňského roku, kdy měření v rámci pravidelných kontrol České obchodní inspekce (ČOI) shledala nevyhovující 

hodnoty u parametru tlak par DVPE na dvou z 305 čerpacích stanic společnosti. Dle vyjádření nezávislých 

autorit ale naměřená odchylka neměla žádný negativní vliv na činnost motoru vozidla. 

Konkrétně se jednalo o výsledky měření na dvou čerpacích stanicích (Kaplice a Průhonice na D1 ve směru na 

Prahu) ve dnech 23. května a 6. června 2018. Vzniklá situace byla v daném období společností MOL Česká 

republika důkladně prověřena a byla přijata okamžitá nápravná opatření. Výsledky šetření prokázaly, že 

naměřená odchylka neměla žádný dopad na funkci motoru vozidla, jak současně potvrdily i nezávislé autority v 

čele s Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), SGS, a samotnou ČOI. Ta ve svých 

materiálech celý případ popsala jako méně závažnou a neúmyslnou odchylku s malým vlivem. 

Společnost MOL Česká republika se proto vymezuje vůči informacím uvedeným zdrojem Kverulant.org a vůči 

reportáži na zpravodajském serveru iDNES.cz (taktéž ze dne 26. 2. 2019), která z tohoto zdroje informačně 

čerpá. Znovu potvrzujeme, že naměřené odchylky žádným způsobem nepoškodily naše zákazníky a jejich 

vozidla, což dokládá i fakt, že nebyla uplatněna jediná reklamace. Pro úplnost dodáváme, že vzhledem k 

velikosti sítě společnosti je na těchto čerpacích stanicích prováděno každoročně okolo 300 kontrol ze strany 

ČOI s odběrem vzorků více druhů pohonných hmot zároveň, kde dle zjištění kontrolních orgánů dosahujeme 

vynikajících výsledků. 

OutStreamVideoPlayer 

Vyjádření nezávislých autorit 

Tiskový mluvčí ČAPPO, Ing. Václav Loula: 

„Tlak par je sezonní, méně významný parametr a zjištěná odchylka nemohla vést k poruchám palivových 

systémů, ani v této souvislosti nebyly podány žádné reklamace. Ostatní, významově důležitější normou 

stanovené parametry byly splněny a tím vyloučeny všechny nežádoucí kontaminace, čímž byla potvrzena 

provozní spolehlivost paliva. Elektronické vstřikovací systémy u benzinových automobilů váhu parametru tlaku 

par minimalizují. K vysvětlení dodávám, že se připravuje změna technické normy ČSN EN 228 pro 

automobilové benziny s cílem upravit pro výrobce a distributory termín dřívějšího zahájení výroby benzinů s 

letním tlakem par (max. 60 kPa) a čerpacím stanicím tak prodloužit čas obměny ze zimního na letní tlak par – 

po vzoru jiných států EU.“ 

Ředitel Divize paliv a maziv společnosti SGS Czech Republic, Ing. Ladislav Fuka: 

„Nevyhovující hodnoty tlaku par u automobilových benzínů rozhodně patří k těm méně závažným nálezům v 

kvalitě pohonných hmot. K prohřeškům oproti požadavkům kvalitativního standardu zde dochází velmi často, 

jedná se o nejčastěji porušovaný parametr ze všech u benzínů v současnosti sledovaných. Nejexponovanější 

období jsou samozřejmě taková, kdy se požadavky na tento parametr mění v závislosti na sezónnosti. K tomu 

patří zejména jarní období, kdy požadovaný tlak par benzínů přechází z vyšších na nižší hodnoty, přičemž není 

z pohledu čerpací stanice úplně jednoduché snížit tlak par skladovaného benzínu v rozmezí několika týdnů až 

o tři desítky kilopascalů. V drtivé většině je tedy neshoda v tomto parametru způsobena nedostatečně rychlou 

obměnou zboží, logistickými nebo výrobními důvody, tedy neúmyslně, a vzniklé odchylky jsou v řádu několika 

jednotek kilopascalů. Stojí za zmínku, že často by takováto hmota byla ještě před pár dny s rezervou vyhovující. 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MOL-CR-k-informacim-o-prodeji-zavadneho-benzinu-i-pres-zakaz-COI-572137
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Z toho je patrné, že potenciál negativního vlivu na motory a automobily je v těchto případech minimální. Tlak 

par DVPE je ale důležitý v širším časovém horizontu, kdy typicky letní kvalita benzínu při chladných dnech v 

zimě může způsobovat potíže se startovatelností motoru, naopak typicky zimní kvalita benzínu v létě tvorbu 

parních polštářů v palivovém systému, a tím i poruchy v dodávce paliva. Tento stav se projevuje zejména skrze 

nepravidelný chod motoru, případně jeho zhasínáním. Právě až v těchto případech můžeme hovořit o 

negativním vlivu na kondici motoru nebo automobilu, případně na životní prostředí, a to je důvodem, proč je 

tento parametr v jakostní normě uveden.“ 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Povinnost odstranit většinu billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy stanovila novela zákona již v roce 2012. 

Někteří politici však přesto dlouhá léta vyvíjeli enormní snahu toto rozhodnutí zvrátit. Co je k tomu vedlo? 

V roce 2012 byla přijata novela zákona, na jehož základě musela postupně zmizet většina billboardů kolem 

dálnic a silnic I. třídy. Ty měli provozovatelé odstranit nejpozději k 1. září roku 2017, zákon ale dlouhé měsíce 

ignorovali mimo jiné s poukazem na ústavní stížnost na něj podanou. Ústavní soud nedávno konstatoval, že 

zákaz billboardů nepředstavuje neústavním omezení vlastnického práva, ale legitimní nástroj, jak zvýšit 

bezpečnost na našich silnicích. A to je dobře. 

U prosazení zákazu billboardů mimo města stála obecně prospěšná organizace Kverulant.org, která jej 

považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Byla to právě tato občanská organizace, které se 

podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby, která se všemožně snažila billboardy zachovat i po termínu 

v září 2017. Billboardáři přesvědčili postupem času hned několik politiků, aby se pokusili zákon upravit v jejich 

prospěch, bohudík neúspěšně. 

Provozovatelé billboardů zákon dlouhé měsíce ignorovali. Foto Česká televize 

Na konci srpna 2017 přišel poslední útok. Skupina sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a 

navrhovala zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do 

čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. O motivaci senátora, který se nikdy neprofiloval 

jako vyhraněný libertarián, ale jako autor večerníčků, lze bez důkazu jen spekulovat. 

Senátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. V 

petitu ústavní stížnosti se dokonce objevil termín „rdousící efekt“. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a 

svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí 

nad míru stanovenou zákonem.“ 

Nyní dal Ústavní soud této argumentaci za pravdu a návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů rozhodně 

zamítl. Dokonce konstatoval, že stát měl plné právo zakázat nebezpečné billboardy s okamžitou platností a z 

hlediska ústavy ani nemusel poskytovat pět let na odstranění. Také se podivil, že senátoři podali svůj návrh až 

pět let poté, co byl zákon přijat. 

Nabízí se vysvětlení, že senátorům naprosto nešlo o svobodu podnikání. Možná jen umožnili provozovatelům 

billboardů dál vydělávat, třeba výměnou za možnost zadarmo inzerovat svoji tvář před příštími volbami, a 

přitom tvrdit, že billboardy se ještě odstraňovat nemusí, protože není jasné, jak dopadne ústavní stížnost. 

Definitivní zákaz billboardů tak omezuje parazitování na veřejném prostoru. U dálnic už neuvidíme tváře 

politiků, kteří to s námi prý myslí dobře. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Ovlivňování kontrolních mechanismů. Dehonestace úřadu. Kontroverzní politická minulost. Tak mimo jiné 

komentují protikorupční organizace nominaci advokáta Zdeňka Koudelky (ČSSD) na post zástupce veřejné 

ochránkyně práv Anny Šabatové. Ten kritiku odmítá. „Dávám přednost demokracii před skupinkami nátlaku. 

Na rozdíl od nich nejsem napojen na státní rozpočet,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. O tom, kdo post 

obsadí, rozhodnou poslanci ve středu. 

Rozhovor Praha 6:32 13. března 2019 

Advokát Zdeněk Koudelka. | Zdroj: Profimedia 

Prezident Miloš Zeman vás navrhuje na post zástupce veřejné ochránkyně práv. Jak moc vy sám o toto 

působení stojíte? 

Návrhu prezidenta si vážím. Úřad ombudsmana patří mezi vrcholné orgány ochrany práv, takže je logické, že 

právníci, včetně mě, hodnotí ombudsmana i jeho zástupce jako právně významné činitele. Což dokazuje i to, že 

přestože to zákon nevyžaduje, všichni čtyři kandidáti jsou právníci. 

Kdo se uchází o post zástupce ombudsmanky? 

Zástupce veřejné ochránkyně práv budou poslanci vybírat ze čtyř adeptů. Šanci obhájit funkci bude mít 

Stanislav Křeček, kterého navrhl stejně jako právníka Zdeňka Koudelku prezident Miloš Zeman. Senát nabídl 

poslancům bývalou ústavní soudkyni a senátorku Elišku Wagnerovou a děkanku Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně Markétu Seluckou. Osmdesátiletému Křečkovi skončí šestileté funkční období v dubnu. 

Čemu byste se chtěl na tomto postu věnovat? 

Prosazování práv konkrétních lidí, k nimž se orgány státní správy zachovaly protiprávně. A též hledání změn 

právních předpisů tak, aby se zlepšil výkon státní správy. 

V médiích se kvůli nominaci objevuje kritika vaší osoby. Cituji např. komentář z magazínu Reportér – „Jde o 

pokus o faktickou likvidaci doposud velmi důvěryhodného a nezávislého úřadu, který ochraňuje občany před 

zvůlí úřadů a institucí.“ Nebo z Lidových novin – „To, že na něj spoléhali dva čeští prezidenti, z nichž ani 

jednoho věru nepokládám za vzor demokratického politika, přede mnou pana Koudelku řadí do jiného ranku, 

než ze kterého by se měli rekrutovat lidé do úřadu ochránce práv.“ Stejně tak vás kritizují neziskové 

protikorupční organizace. Jak vy tu kritiku vnímáte? 

O tom, kdo bude zástupcem veřejného ochránce práv, rozhodne občany zvolená Poslanecká sněmovna. 

Nenechávám se ovlivnit lobbistickými tlaky politických neziskovek, a tak mě nepřekvapuje, že mě nepodporují. 

Dávám přednost demokracii před skupinami nátlaku. Na rozdíl od nich nejsem napojen na státní rozpočet. 

‚Amnestie byla běžným prvkem práva‘ 

Vyčítají vám mimo jiné opoziční smlouvu nebo amnestii prezidenta Václava Klause. Jak zpětně hodnotíte tyto 

dvě věci, na kterých jste se podílel? 

Jsou to vaše tvrzení, které vydáváte za pravdu. V době, kdy byla uzavřena první ústní opoziční smlouva, jejímž 

smyslem bylo zajistit fungování menšinové vlády Václava Klause, v roce 1996 mezi ODS, KDU-ČSL,ODA a ČSSD 

za patronace Václava Havla, mi bylo 27 let a byl jsem předsedou místní organizace sociální demokracie. V 

době uzavření druhé písemné opoziční smlouvy, s kterou již prezident Václav Havel nesouhlasil a která měla 
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zajistit fungování menšinové vlády Miloše Zemana, mi bylo 29 let a byl jsem čerstvý poslanec. Ať si každý sám 

posoudí, zda Václav Klaus či Miloš Zeman nechali vznik vlád řídit politickým mlíčňákem. 

Prezident navrhuje za zástupce ombudsmanky Křečka nebo Koudelku, senát zvolil Wagnerovou a Seluckou 

Číst článek 

Zřejmě si to pletete s tzv. tolerančním patentem, z něhož vzešel vládní návrh změny volebního zákona. Navrhla 

jej vláda Miloše Zemana, kde byli členy dnešní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a první veřejný 

ochránce práv Otakar Motejl. Vládu při změně volebního zákona zastupoval Pavel Rychetský a já byl 

zpravodajem Poslanecké sněmovny. 

Vládu Miloše Zemana považuji za úspěšnou a obě opoziční smlouvy za vhodný nástroj řešení menšinových 

vlád. Ke změnám volebního práva jsem přispěl novým volebním dělitelem, který se dodnes používá v krajských 

volbách. Nesouhlasil jsem však se změnami Ústavy oslabující pravomoci prezidenta v rámci opoziční smlouvy, 

proto jsem hlasoval proti nim. 

A co amnestie? 

Pokud jde o amnestii, jako právník ji vnímám tak, že byla běžným prvkem trestního práva a až do roku 1998 se 

vydávala průměrně jednou za dva roky. Poslední prezident, který ji hojně uplatňoval, byl Václav Havel. Václav 

Klaus ji užil jen jednou a Miloš Zeman vůbec. Znám z trestního práva případy, které hodnotím jako zneužití 

moci státním zastupitelstvím. K jejich nápravě může složit i milost a amnestie, takže s oběma ústavními právy 

prezidenta souhlasím a je na konkrétním prezidentovi, jak moc je využívají. 

‚Nálepkování je mi lhostejné‘ 

Jak hodnotíte práci veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové? Jsou nějaké oblasti nebo případy z minulosti, kdy 

jste s ní třeba nesouhlasil? 

Své právní názory veřejně publikuji a každý si je může přečíst. Nakolik ladí s názory Anny Šabatové, nezjišťuji. 

„Domníváme se, že do pozice zástupce ombudsmanky by měla být jmenována osobnost, která je zárukou 

nejen odbornosti, ale rovněž nezávislosti a vysokého morálního kreditu. Zdeněk Koudelka tyto požadavky 

jednoznačně nesplňuje a jeho případné zvolení by pro tuto instituci mohlo mít devastující účinky.“ 

prohlášení (organizace Nadační fond proti korupci, Oživení, Vraťte nám stát a Kverulant) 

Jaký je například váš postoj k azylové politice nebo k uprchlické krizi? 

Stát má prioritní povinnost hájit zájmy svých občanů a platí ústavní princip suverenity lidu. Je tedy 

rozhodnutím jeho orgánů, především těch volených, jaká bude politika státu v jednotlivých oblastech, včetně 

oblasti migrace. 

Politiku vlády i Parlamentu hodnotím jako vhodnou, rozhodně nejsem stoupenec merklovského přístupu. U 

nás mnoho uprchlíků nyní není, což dokazuje, že motiv pro řadu migrantů je motiv ekonomický a Česká 

republika v rámci Evropy je chudší stát nebo je tak aspoň migranty vnímána a ti dávají přednost bohatšímu 

Německu a Skandinávii. 

V souvislosti s jmenováním pana profesora Gerlocha ústavním soudcem se používalo označení „Zemanův 

člověk“. Jste vy „Zemanovým člověkem“? 

Novinářské nálepkování je mi lhostejné. Pamatuji, jak mě Lidové noviny daly do antizemanovské skupinky s 

Petrou Buzkovou a Lubomírem Zaorálkem, protože jsem byl proti snaze Miloše Zemana a Václava Klause 

omezit prezidentské pravomoci Václava Havla. 

Proto jsem hlasoval proti změnám Ústavy vzešlým z opoziční smlouvy. Úřad prezidenta považuji za významný 

bez ohledu, zda jím je Václav Havel, Václav Klaus či Miloš Zeman. To, že nyní mě nálepkují opačně, mi je jedno. 

Setkáváte se s prezidentem pravidelně? 

S kým se scházím, nesděluji ani své manželce. Nemám potřebu to říkat Českému rozhlasu. Snad až bude i 

Moravský rozhlas, popovídám si s ním blíže. 

Jste ještě pořád členem ČSSD? Nebo čekáte až na výsledek hlasování? 

Jsem členem ČSSD. 

Zdeněk Koudelka 



Devětačtyřicetiletý Koudelka se stal poslancem za sociální demokracii v roce 1998, kdy ČSSD vedl Zeman. S 

Koudelkou pojí prezidenta třeba i to, že v roce 2012 Koudelkova domovská organizace ČSSD v Brně-Jundrově 

jako jediná brněnská součást strany navrhla Zemana na prezidentského kandidáta. 

Poslancem byl Koudelka do roku 2006. Podílel se třeba na novele zákona pro volby do Sněmovny, kterou po 

volbách v roce 1998 vypracovaly ČSSD a ODS v rámci opoziční smlouvy. Novela měla posílit roli velkých stran a 

Koudelka vytvořil kontroverzní koeficient pro přepočet hlasů na mandáty. ÚS ale zrušil nejdůležitější části 

novely, včetně Koudelkova koeficientu. 

Koudelka byl i členem vyšetřovací komise Sněmovny pro vyrovnání státu s firmou Diag Human. Předtím ale 

podle médií do kauzy aktivně zasahoval, když radil někdejšímu ministru zdravotnictví Bohumilu Fišerovi s 

výběrem právníka a znalce pro spor s Diag Human. 

Tereza Čemusová 

Autor: Tereza Čemusová 
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Tweet na Twitteru 

Prázdná administrativní budova. Ilustrační foto: Image by Severin Herrmann from Pixabay 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dělá pořádek v katastru nemovitostí. Od roku 2015, kdy se 

problémem začal zabývat, do konce roku 2018 se mu podařilo snížit počet opuštěných nemovitostí, které 

oficiálně patří zaniklým nebo nedohledaným státním subjektům o 63 %. 

47 hektarů lesoparku, které mají dnes hodnotu přes 60 milionů korun, patřilo kdysi podniku TSM České 

Budějovice, který neprošel privatizací. Teprve nedávno lesopark Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových převedl na město. Po jiném zaniklém státním subjektu zase zbyla zahrada, která teď díky převodu 

na město Litomyšl může sloužit k venkovním klidovým aktivitám klientů Centra sociální pomoci. Cyklostezka 

zase nyní mohla vzniknout na pozemku po zaniklém státním podniku Cukrovary Uherské Hradiště díky 

převodu do majetku města Vyškov. Šanci na nové využití tak má teď 5 793 nemovitostí, kterým ÚZSVM našel v 

poslední době nové majitele. 

Na problém úřad narazil až v roce 2015 po zpracování podrobného přehledu majetku státu. „Od roku 2015 se 

nám podařilo snížit počet bezprizorních nemovitostí o více než šedesát procent. Tuto aktivitu velmi vítají mimo 

jiné obce a kraje, kterým právě tento majetek často bránil v jejich dalším rozvoji. Na pozemcích tak nyní 

mohou budovat potřebnou infrastrukturu, chodníky, cyklostezky či volnočasové areály pro své občany,“ 

shrnula generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. 

Největšího poklesu dosáhl ÚZSVM u subjektů zaniklých a nedohledaných. Jejich počet od roku 2015 poklesl o 

polovinu – tedy o 669 subjektů. Než bylo jejich už zmíněných 5793 nemovitostí převedeno na nové majitele, 

musel úřad důkladně prozkoumat jejich případné právní nástupce, které vyzývá ke zjednání nápravy. 

„Prošetřování takovýh případů je mimořádně časově i odborně náročné. Údaje je nutné často vyhledávat 

například v archivech, pozemkových knihách nebo zemských deskách,“ uvedla Arajmu. 

Ubylo i subjektů u nemovitých položek ve skupině státní instituce v konkursu a v likvidace. U této skupiny je 

však primárně podstatná aktivita likvidátora, případně správce konkursní podstaty. 

Všechna tato data vyplývají z Mapy majetku státu , kterou si ÚZSVM zpracoval. Z té vyplývá i řada dalších 

zajímavých informací o struktuře vlastnictví státního majetku. Na začátku tohoto roku hospodařilo 1.138 

subjektů s přibližně 1,54 miliony státních nemovitostí. Největším jich spravuje Státní pozemkový úřad (cca 

32%), Lesy ČR (31%) a státní podniky Povodí. Nejvíc státních nemovitostí je v Jihočeském kraji, následují kraje 

Plzeňský, Ústeký a Středočeský. 

ÚZSVM spravuje také Centrální registr administrativních budov, který byl loni předmětem kontroly Nejvyššího 

kontrolního úřadu (NKÚ). Podle závěrů kontroly je systém, který stál přes půl miliardy nepřesný a plný 

nedostatků. Kontroloři tak dali zapravdu četným kritikům tohoto systém, v čele se sdružením Kverulant. 

CRAB byl vytvořen v roce 2012 s cílem zpřístupnit komplexní informace o majetku na jednom místě, 

optimalizovat dislokace státních institucí a jejich pracovníků, včetně možnosti využití sdílení prostor, a umožnit 

snižování nákladů na správu a pronájem majetku. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na efektivnost a 

účelnost provozu a využití nemovitého majetku v resortu Ministerstva vnitra a zajištění informační podpory pro 

sběr dat, analýzy a rozhodování vedoucí k optimalizaci majetkové nákladovosti. Kromě ministerstva vnitra byly 
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kontrolovanými subjekty ještě Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV) a Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM), který systém CRAB provozuje. 

Přestože na CRAB a REM bylo v letech 2010–2016 vynaloženo více než 500 mil. Kč, neumožňují tyto informační 

systémy v plném rozsahu vyhodnotit efektivnost a účelnost správy a využití svěřených objektů. 

Vanda Kofroňová 

Autor: Jiří Reichl 
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Praha 15 prodává pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě několika desítek milionů napřímo jedinému 

zájemci, kreativnímu šikulovi Aleši Petříšovi. Cílem Kverulanta je zabránit tunelování obecního majetku a podal 

v této věci trestní oznámení. 

Praha 15 má ve fixlování slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě roku 2010 

pravomocně odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí 

prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar. 

V roce 2015 uzavřel starosta Prahy 15 Milan Wenzl s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho 

radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou 

smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za 

korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie 

seriózně zabývala . 

V roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše stavební povolení na autobazar. 

Nejprve bylo vydáno stavebního povolení a teprve pak následovalo vydání územního rozhodnutí. Když si 

Kverulant.org stěžoval, že takový postup je jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 

dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak 

bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební povolení . 

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka 

náš domov, skončila v opozici. Starostou zůstal Kverulantovi dobře známý Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní 

člen ANO, který městskou část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta radostně pokračoval 

v rozprodeji obecních pozemků. 8. listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů 

korun o ploše více než 10 630 m2 bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i 

tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci Aleši Petříšovi , synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. 

Na prodeji není znepokojivé jenom to, že kupujícím má být se kreativní šikula Aleš Petříš. Ještě více 

znepokojující je skutečnost, že před zveřejněním záměru úplatného převodu byly zpracovány dva znalecké 

posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionů korun . Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek 

nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu na 25,8 milionů korun . Původní znalecký posudek prý 

neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb nádrží na 

vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům přes pozemky Aleše Petříše a 

podobně. Tomu však Kverulant naprosto nevěří. Naopak je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a 

vypracovaná po intervenci Petříše a smyslem nebylo nic jiného než radikální snížení ceny. Kverulant je také 

přesvědčen, že hlavními argumenty, který Petříš použil, byly úplatky. 

Když se do celé kauzy vložil Kverulant, Alešovi Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení 

odstoupí“, o čemž napsal Praze dopis: 

Ale kreativní šikulové nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne rozmyslel. V 

dopise Praze 15 vysvětluje, že se setkal s vnukem Aloise Švehly a ten mu pogratuloval, že jeho děd byl 

panským kočím, a tak ho nějaký Kverulant, a tím méně jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Razima, přece nemůže 

rozhodit. A nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše 

rodina, žili“. 
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Když se o podezřelý projekt začal zajímat Kverulant, nechala si Praha 15 přeložit nabídky na odkup areálu od 

více zájemců. Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionů 

korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl částkou 28,4 miliony a další 27,6 milionů korun. 

Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stojí zase jen Aleš Petříš a jeho radniční 

kamarádi a podal na ně trestní oznámení. Trestní zákon na takové jednání pamatuje § 257 Pletichy při zadání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Tam se píše, že (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním 

veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem 

vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude 

potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

Na Kverulantovo trestní oznámení zareagovala radnici dosti bizarním způsobem. Chystá se vypsat nové 

výběrové řízení. Areál však nebude prodán nejvyšší nabídce, ale je stanovena pevná cenou 28,4 milionů korun. 

Areál získá ten, kdo přeloží nabídku, která nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Jaké 

přesně tyto zájmy a potřeby jsou, není v podmínkách výběrového řízení uvedeno . Lze se však domnívat, že 

hlavním zájmem je vyhovět kmotru Petříšovi a hlavní potřebou je rozdělit si na úplatcích rozdíl mezi prodejní 

cenou 28,4 milionů a cenou skutečnou, která se podle Kverulantova odhadu pohybuje hodně přes 60 milionů 

korun. 
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Úspěšný kverulant z Plzně. Josef Bernard ostře kritizuje vládnutí s Babišem, jako jediný hejtman z ČSSD odmítl 

přijet na sjezd strany 

„Kdybych šel na takový sjezd, bylo by to podobné, jako kdybych v chodském kroji navštívil rockový koncert,“ 

vysvětluje Josef Bernard, proč se nezúčastnil posledního sociálnědemokratického sjezdu. 

autor: HN – Václav Kozák 

Skupinka dvaceti lidí, kteří si čas od času zvou na setkání zajímavé politiky i nepolitiky, sedí v kavárně kousek 

od Karlova mostu a už třetí hodinu debatuje se svým dnešním hostem, který přijel do Prahy z Plzně. Hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernad je už na první poslech dobrý vypravěč. Jeho řeč má spád, střídá klidné chvíle s 

dramatickými, nechybí mu emoce, o své práci i o politice mluví s velkým zápalem a vášní. Když skončí, hned 

několik posluchačů mu položí jeden krátký dotaz: Nespletl jste si náhodou politickou stranu, do které jste 

vstoupil? 

Dotaz má svou logiku. Je těžké věřit tomu, že chlapík před nimi, který nejčastěji mluví o tom, jak má Česko 

přebujelý úřednický aparát, kde všude by se dalo šetřit a jak málo se dělá pro modernizaci země, je členem 

sociální demokracie, jejíž čelní politici jsou nejvíce slyšet při navrhování toho, komu a kde by se mělo přidat. 

Navíc sociální demokrat Bernard jasně vystupuje proti politice premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, kterého 

drží při moci právě ČSSD. A stejně tak v mnohém nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, jehož delegáti 

nedávného sjezdu ČSSD přivítali dlouhým potleskem a stejně se s ním i loučili. "Kdybych šel na takový sjezd, 

bylo by to podobné, jako kdybych v chodském kroji navštívil rockový koncert," naznačuje svou odlišnost 

hejtman, který se sjezdu rozhodl nezúčastnit. 

Kritiků Babiše a Zemana v ČSSD není málo, nejsou ale příliš vidět a slyšet − pragmatické křídlo převažuje. Sází 

na to, že se k ČSSD vrátí její tradiční voliči, pokud strana bude s dvojicí Babiš a Zeman spolupracovat a při tom 

se bude snažit prosadit co nejvíc ze svého programu. Bernard tento pohled nejenže nesdílí, ale ostře navíc 

kritizuje okolnost, že koalice stojí na podpoře KSČM. 

Josef Bernard (53) 

Ve 14 letech nastoupil na učiliště Škody Plzeň, ještě před revolucí vedl skautský oddíl a ve Škodě zakládal 

Občanské fórum. V 39 letech se vypracoval na post personálního ředitele, od roku 2010 do roku 2015 byl 

generálním ředitelem Škody Transportation. Po 36 letech ve firmě odchází do politiky a stává se za ČSSD 

hejtmanem Plzeňského kraje. 

Tenkrát ve Škodovce 

Za Bernardovým vstupem do sociální demokracie a následně na hejtmanství stály velké problémy této strany. 

Sociální demokracie hledala v roce 2015 lídra na Plzeňsku pro krajské volby v následujícím roce. Situace nebyla 

dobrá, preference hnutí ANO šly stále víc nahoru, zatímco ČSSD padaly strmě dolů. Tehdy se začalo mluvit o 

Josefu Bernardovi, generálním řediteli Škody Transportation. "Kapitalistovi", který nejenže měl za sebou několik 

let v nejvyšších manažerských pozicích plzeňské Škodovky, ale byl v té době také jedním z malých akcionářů, 

spolumajitelů tohoto gigantického strojírenského podniku. 

"Setkávali jsme se s ním na různých jednáních, a když odmítli někteří jiní kandidáti, nikdo lepší než on prostě 

nebyl," vzpomíná Jan Látka, který byl do roku 2018 senátorem za ČSSD a patřil k těm, kteří Bernarda s 
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nabídkou na kandidaturu oslovili. "Přišli za mnou v době, kdy jejich volební preference byly dole. Tehdy to ale 

byla jiná sociální demokracie," dodává hejtman s odkazem na tehdejšího předsedu ČSSD a premiéra Bohuslava 

Sobotku, který razil tezi, že strana by se měla otvírat i liberálnějším osobnostem. "Já navíc pocházel z 

dělnického prostředí a je mi blízká solidarita mezi lidmi a sociální cítění," brání se Bernard škatulkování. 

"Dodnes jsem přesvědčený, že tržní systém s důrazem na sociální oblast je pro Evropu ten nejlepší, jaký může 

existovat," připomíná jednu z hodnot sociální demokracie. 

Ještě než vstoupil naplno do politiky, musel vyřešit věc, která jej do jisté míry pronásleduje dodnes: již zmíněné 

spoluvlastnictví plzeňské Škody Transportation. Tu v roce 2003 privatizovala skupina lidí za peníze, jež měly 

původ v Mostecké uhelné společnosti. Část z těchto lidí byla také v souvislosti s Mosteckou uhelnou 

odsouzena ve Švýcarsku za praní špinavých peněz a nyní stojí i před českým soudem. 

Sám Bernard, který se původně ve škodováckém učilišti vyučil a postupně vystoupal až na post personálního a 

následně i generálního ředitele, získal v podniku majetkový podíl v roce 2012. "Když kluci tuto firmu 

privatizovali, já jim u toho nesvítil. Já byl vždycky manažer," dává ruce pryč od ostatních akcionářů. Před 

zvolením hejtmanem navíc podle svých slov převedl akcie do správy advokátní kanceláře a v březnu 2018 je 

prodal. Za kolik to bylo, ale nechce prozradit. "Byly to jen zaměstnanecké akcie s omezeným právem, které mi 

neumožňovaly hlasovat, měl jsem jen podíl čtvrt procenta," říká a zdůrazňuje, že hlavně splnil slib, který dal při 

kandidatuře na hejtmana: svého podílu ve Škodovce se zbavil a výtěžek dal na charitu. 

V krajských volbách v roce 2016 Josef Bernard u voličů uspěl. Díky němu ČSSD skončila na druhém místě se 

17,35 procenta hlasů, hned za vítězným hnutím ANO. Při povolebních jednáních, která Bernard vedl, ale ANO 

obešel a domluvil se s třetí ODS a některými dalšími uskupeními. Jeho koalice od té doby drží v zastupitelstvu 

těsnou většinu 23 ze 45 členů. Bernardovy manažerské zkušenosti se promítly i do prvních povolebních kroků. 

Se spolupracovníky začal kontrolovat krajské smlouvy, například ty, které se týkaly veřejné dopravy či 

zdravotnictví. S oblibou tak vzpomíná, jak donutil miliardáře Zdeňka Zemka, který provozuje na západě Čech 

autobusovou dopravu, vrátit 250 milionů korun, jež si neoprávněně účtoval v letech 2013 až 2015. 

"Kompletně jsme obměnili management v nemocnicích, sjednotili jsme systém nákupu ve zdravotnictví a 

výrazně jsme snížili jejich ztrátu, do silnic dáváme historicky nejvíc peněz, udělali jsme celou řadu soutěží za 

více než deset miliard ohledně autobusové a vlakové dopravy. Na pěti tratích v Plzeňském kraji nasadíme nové 

vlaky," vyjmenovává aktivity kraje, který mimo jiné v těchto dnech oznámil, že v příštím roce budou v celém 

kraji jezdit i nové autobusy. 

Bernard se neopomene pochlubit také tím, jak v roce 2017 vylobboval miliardu korun dotací na nové krajské 

vlaky, přestože ministerstvo dopravy původně tvrdilo, že na dotaci není nárok, a ostatní kraje se s tím smířily. 

"Bernardýn se sebral, jel do Bruselu s analýzou, jak to mají v Polsku či Maďarsku, a najednou ta miliarda byla," 

dodává furiantsky. V podstatě ale jen uplatňuje stejné postupy jako v manažerských dobách na druhé straně 

"barikády". Hlavním odběratelem Škody Transportation je stát a také kraje, které kupují její vlaky či tramvaje. 

Když byl Bernard jejím ředitelem, úplně stejně vydělával na státu. Například v roce 2012 měla Škodovka při 

patnáctimiliardovém obratu zisk skoro čtyři miliardy. A v miliardách se její zisk počítal i v následujících letech. 

"Byl jsem vždycky štika. Pokaždé jsem chtěl úspěch Škodovky a jejích zaměstnanců," komentuje to Bernard. 

Do doby jeho šéfování ale spadá i jeden z nejkontroverznějších obchodů Škody se státem: zakázka na dodávku 

dvaceti lokomotiv pro České dráhy za 2,7 miliardy korun z roku 2004. Kvůli čtyřletému zpoždění dráhy 

požadovaly miliardové penále, jenže arbitři překvapivě rozhodli tak, že naopak dráhy musely ještě více než 

miliardu doplatit − kromě skoro půlmiliardového doplatku také 700 milionů za inflaci. Bernard tvrdí, že v té 

době marně navrhoval zástupcům státu dohodu, která by mu ušetřila až miliardu korun. "Výhru Škody u 

arbitrážního soudu jsem paradoxně považoval za svůj neúspěch a byl to jeden z významných důvodů mého 

odstoupení z pozice generálního ředitele Škody Transportation," prohlašuje. Arbitráž měla tuto středu dohru u 

soudu, kde České dráhy žádaly její výsledek zrušit. Jenže marně, 1,2 miliardy tak Škodě Transportation zůstane. 

Nemá cenu si něco nalhávat 

Plzeňský hejtman boduje také u některých opozičních zastupitelů. "Vnímám ho jako schopného manažera, 

který má zájem řešit problémy kraje. Možná nevystupuje jako typický sociální demokrat posledního desetiletí, 

ale dnes potřebujeme odpovědné manažery, kteří jen nerozhazují peníze v době konjunktury," hodnotí 

Bernarda Richard Pikner z TOP 09. A připomíná také Bernardovy antikomunistické postoje, které se projevují 

například tím, že se snaží ocenit všechny, kteří v kraji podepsali před rokem 1989 Chartu 77, nebo zahájením 

tradice udělování plaket Jana Palacha za statečné občanské postoje. Coby opoziční zastupitel ovšem 

hejtmanovi i ledasco vytýká: "Chybí mi u něj větší podpora terénních sociálních služeb. Nemáme stejný názor 



na řešení organizace a řízení krajských nemocnic, i když i to se mění. Pro opozici je to těžký soupeř," říká člen 

TOP 09. 

Josef Bernard by ze své pozice hejtmana mohl prospět i samé sociální demokracii, zvláště ve chvíli, kdy strana 

vládne a potřebuje odborníky. Jenže v případě Bernarda není něco takového moc pravděpodobné. Bernard 

zůstává solitérem, navíc jeho otevřená kritika vyvolává ve straně spíš odpor − jako jeho facebookový status po 

loňských komunálních volbách. "No, řekněme si to na rovinu. Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si něco 

nalhávat. Přitom postup léčby nebyl tak náročný. Držet se základních mantinelů svoboda, demokracie, 

solidarita a prosperita. Namísto toho jsme se zejména intenzivně opalovali. Tu jsme z toho rudli, proháněli se s 

motorkářským gangem z Divokého východu, nechávali jsme se obdivovat východními trolly na Facebooku a 

tancovali hradní častušku, občas někdo zhnědnul a s vervou se pustil do cikánů a jiných nepřizpůsobivých 

individuí, obdivoval se autoritářským vůdcům a dštil síru na tu prokletou Evropskou unii," napsal mimo jiné loni 

v říjnu. 

Jeho pozici ve straně dobře ilustruje také čerstvý spor s Michalem Haškem, který má dnes blízko k předsedovi 

strany Janu Hamáčkovi a zároveň pracuje pro ministra zemědělství za ČSSD Miroslava Tomana. "Naše chování 

vůči Polákům v potravinářské kauze je obludné. Namísto faktů, vyjasnění a přijetí nápravy místní lobby 

prostřednictvím ministerstva zemědělství spustila dehonestační kampaň proti všemu polskému," postěžoval si 

na Facebooku Bernard na to, že Toman zavedl mimořádné kontroly polského masa a trval na nich, i když ho 

Evropská komise žádala o zrušení. Za tuto kritiku mu Hašek vzápětí vyčinil s tím, že to není poprvé, co se 

Bernard trefuje do vlastního ministra zemědělství, navíc za situace, kdy se jeho "útoky" nelíbí ani dalším 

spolustraníkům ze zemědělské komise. "Doporučuji ti seznámit se s Oranžovou knihou ČSSD pro zemědělství a 

venkov. Tam zjistíš skutečné priority ČSSD a můžeš si je srovnat s tvými názory, připomínajícími spíše 

stanoviska Asociace soukromého zemědělství," vzkázal mu Hašek. "V 50. letech jsme hanebně zlikvidovali 

sedláky a 30 let po revoluci děláme žalostně málo pro podporu rodinných farem," obhajuje své názory 

Bernard. 

Těžko tak odhadovat, jestli jej ČSSD navrhne na lídra krajských voleb v roce 2020. Důležité bude nepochybně 

stanovisko předsedy Hamáčka. Podle něj je Bernard nepochybně úspěšný hejtman, který má zajímavé názory i 

k dlouhodobému směřování sociální demokracie. Z jeho odpovědi pro HN je ale zřejmé, že v celostátní politice 

s Bernardem Hamáček nepočítá. "I na základě našich osobních rozhovorů jsem došel k závěru, že se chce i 

nadále soustřeďovat na regionální politiku a práci ve svém kraji, což respektuji," uvedl Hamáček. A co říká 

Bernard? Podle svých slov si Hamáčka váží za to, že jasně podporuje členství země v NATO a EU. "Nicméně 

bych byl pokrytec, kdybych participoval na současném vládním angažmá, se kterým jsem nesouhlasil," 

odpovídá jednoznačně. 

Související 

Sdílet článek TWEET 

Autor: Radek Bartoníček, Marek Pokorný 
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. Nikdo neví, kdo je umisťuje 

28.3.2019 

Lemují hlavní silnice Brna, lákají lidi na úsměv i slevy. Mnoho billboardů však stojí na území města nelegálně. 

Mezi nimi je i reklama v Jihlavské ulici u Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Upozornil na ni politik Michal 

Závodský. Dopátrat se těch, kteří nelegální reklamu umísťují, je přitom takřka nemožné. 

8 fotografií v galerii › 

Kolem silnice u Nemocnice Bohunice je mnoho billboardů. Místní si stěžují, že jeden z nich je zde načerno. | 

Foto: Deník / Lucie Nádeníková 

Podle něj se billboard v ulici po metrech stěhuje, momentálně je na pozemku nemocnice. „Někdo tam vysekal i 

nějaké keře. Nechápu to. Je to jako kdybych bez dovolení přišel k někomu na zahradu, postavil tam reklamu a 

ještě tam vysekal zeleň,“ řekl Závodský. 

Představitelé nemocnice o reklamě na svém pozemku nevěděli. „Domníváme se, že tam byl poutač 

pravděpodobně přesunutý z jiné plochy. Situaci ohledně odstranění řešíme se stavebním úřadem ve Starém 

Lískovci,“ sdělila ve středu mluvčí nemocnice Beatrix Křížová. 

Závodský bojuje za odstranění billboardů přes čtyři roky, především v Brně-středu, kde působí také jako 

zastupitel. Po jeho upozornění řada reklam zmizela. „Za ty roky už by to mohly být i stovky billboardů,“ 

zapřemýšlel. 

Velká koncentrace reklamních ploch je podle něj nyní třeba v Hradecké ulici. „Tam je to jeden billboard vedle 

druhého,“ přiblížil. 

Zástupci brněnského magistrátu zdůrazňují, že se snaží postupně z ulic nelegální billboardy dostat. „V 

minulosti jsme takto vyčistili například ulice Sportovní, Černovická, Jedovnická, Hviezdoslavova, Kníničská, 

Uhelná. Nyní řešíme Hradeckou,“ vyjmenoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. 

Loni úředníci magistrátu rozeslali devadesát výzev k odstranění billboardů. „Počet nepovolených reklamních 

zařízení se v Brně od roku 2013 odhadem snížil asi o osm set,“ uvedl Poňuchálek. 

Podle koordinátora Besipu Pavla Čížka je u reklamních panelů nebezpečný pro motocyklisty i řidiče aut náraz 

do jeho konstrukce. „Dalším problémem je odpoutání pozornosti od řízení. „Záměr reklam je přitáhnout 

pohled. Je jedno jestli rozesmíváním, nebo upoutávkou třeba na nahou ženskou,“ míní Čížek. 

Ředitel společnosti Kverulant bojující za odstranění billboardů od dálnic a silnic prvních tříd mimo zastavěné 

území Vojtěch Razima zase zdůraznil nebezpečnost takzvaných led billboardů, které svítí a oslňují. 

Kromě bezpečnosti vadí aktivistovi Závodskému rovněž fakt, že reklamy hyzdí krajinu. „Když už někde máte 

zeleň, měli byste si jí vážit, místo toho tam máte les billboardů,“ mrzí ho. 

V silničním ochranném pásmu je k umístění a provozování reklamního zařízení nutný souhlas policie. „V 

souvisle zastavěném území měst a vesnic rozhoduje příslušný stavební úřad o tom, zda bude projednání s 

námi vyžadovat,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb. 

Nelegální billboardy v Brně 

nelegální: neví o nich majitel pozemku ani stavební úřad 

odstranění: od roku 2013 asi 800 

https://www.denik.cz/regiony/billboardy-v-brne-lemuji-silnice-nacerno-20190327.html


počet výzev k odstranění od magistrátu Brna: za minulý rok asi 90 

způsob odstraňování: po jednotlivých ulicích, nyní Hradecká, dříve třeba Sportovní, Černovická či Kníničská 

nebezpečí pro řidiče: odpoutání pozornosti a možnost nárazu a zranění 

Autor: Michal Hrabal 

Autor: Michal Hrabal 
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Týden se s týdnem sešel a máme tu další Apple Koncil. V pondělí 25. 3. proběhla ve Steve Jobs Theater první 

letošní Apple Keynote. Očekávání byla veliká a média a sociální sítě týdny před akcí žily různými dohady, 

předpovědmi, diskusemi a často i hádkami o tom, co si Apple na letošní jarní Keynote připravil. 

Osobně mohu říct, že ve světle velkého očekávání a všech těch velkých předpovědí, působila akce samotná 

dost rozpačitě. A to i pohledem někoho, kdo žije v USA a v podstatě všechny představené služby může využít 

ať už hned, nebo v průběhu letošního roku. 

Update aplikace News je jistě vítaný a služba News+ za 9,99 USD vypadá hodně zajímavě. Pokud tedy čtete 

noviny a hlavně časopisy. Ačkoli to není žádný dealbreaker, šanci News+ dám, protože v rámci rodinného 

sdílení mi dává smysl. Zvlášť když některé z časopisů máme doma předplacené v tištěné podobě a Wall Street 

Journal čtu celkem pravidelně. 

Další update pro aplikaci Apple TV má smysl opravdu jen pro toho, kdo využívá služeb některého z 

poskytovatelů kabelové televize nebo streamovacích služeb, které Apple TV podporuje. Ani jedno bohužel není 

můj případ, protože Netflix a Amazon Prime Video stojí tak trochu mimo. 

Apple TV+ je za mě asi největší rozčarování mezi všemi novinkami. Tak nějak jsem očekával větší pecku než jen 

tohle a pár Hollywoodských celebrit na pódiu. Apple se bude muset hodně snažit, aby se v tvorbě vlastního 

obsahu prosadil v konkurenci Netflix, Amazon Prime Video, HBO a toho, co si na letošní podzim chystá Disney. 

A Disney není jen Disney a jeho pohádky, to je taky Marvel, Star Wars, Pixar a další. Svým způsobem nejsilnější 

obsahová nabídka na trhu. Obávám se, že Oprah to sama nezachrání. 

Službu Arcade nechám hodnotit povolanější, protože herní průmysl není moje oblast zájmu. 

Nicméně Apple Card pro mě byla největším překvapením pondělní Keynote. Vím, že se o kreditce z Cupertina 

šušká už dlouho, ale nečekal jsem ji tak brzy. A sám za sebe musím říct, že tak, jak byla karta a služba celkově v 

pondělí představena a další detailní informace k ní uvolněny, působí na mě velmi dobře. Ve srovnání s dalšími 

kreditkami poskytovanými na americkém trhu má tahle služba několik ne úplně zanedbatelných výhod. 

Podrobněji se jejímu představení budeme věnovat v některém z dalších čísel, a hlavně pak v létě, až bude 

služba dostupná a budu si o ni moci požádat sám. 

Když si pro sebe pondělní Keynote shrnu, připadám si jako kverulant, co si jen stěžuje. Proto jsem se rozhodl 

zeptat kolegů z redakce, jak oni představené novinky vnímají. A tady máte jejich odpovědi. 

1) Blesková otázka. Aniž bys nad tím přemýšlel, řekni mi, co tě první napadne, když si vzpomeneš na pondělní 

Keynote. 

Jirka Hubík: Snaha přesvědčit. 

Filip Brož: Arcade! Mám z toho obrovskou radost. Rád hraji hry a tohle je skvělá příležitost, jak se dostat k těm 

nejlepším titulům za jednotnou cenu, kterou však ještě neznáme. Už teď je na CZ stránce vidět drobné promo 

her, které na nás na podzim čekají. Máme se na co těšit. 

Jura Ibl: Byla to smutně nudná show. Tohle od Applu nečekám a nechci. Přitom produkty byly skvělé. Trochu 

moc americké, pravda, ale rozhodně se nedá říct, že se na ně netěším. Ale ta prezentace, to mě teda štvalo. 

Honza Pražák: Nuda. Především pro českého diváka. Všechny služby vypadají skvěle, ale pouze v případě, že 

žijete v USA. Můžeme si jen držet pěsti, aby nám v květnu dorazila aplikace Apple TV, jak ukazuje i česká 

mutace webových stránek. Jediným překvapením byla platební služba, o které se sice spekulovalo, ale nikdo to 

nečekal tak brzy. Alespoň já určitě ne. Opět nic pro uživatele v naší části světa, přesto tato služba jako jediná 

https://ipure.cz/archiv/magazin/apple-koncil-dojmy-z-pondelni-keynote/


překvapila. Druhé slovo je zklamání. Po minulém týdnu většina z nás čekala konečně AirPower v prodeji, a 

přesto nic. Mohla to být skvělá „One more thing…“ a místo toho nebylo nic. Ne že by mne až tolik bezdrátová 

nabíječka zajímala, jen si myslím, že to mohla být ideální chvíle pro představení. 

2) Co pro tebe bylo v pondělí největším překvapením? Z čeho máš největší radost. 

Jirka Hubík: Obecně se nedá říci, že bych měl z něčeho vyloženě radost. Většina služeb, které Apple představil, 

u nás nebudou dostupná, a pro ty, co dostupné budou, nejsem cílovkou. Líbí se mi Apple News+ a jako tvůrce 

obsahu bych byl rád, kdybych obsah uměl touto formou čtenářům dodat. Nezajímavá není ani Apple TV+, 

nicméně zde neznáme to hlavní – cenu. Věřím, že i Apple Arcade osloví nemalou skupinu uživatelů, ale i zde 

bude záležet na ceně a pak hlavně na obsahu, respektive nabídce her. Apple Card je mým favoritem, který mi 

ale radost dělat nebude. Nabízet se bude jen v USA. 

Filip Brož: Radost mám z her, ale překvapením je pro mě Apple Card. Je jisté, že se ji ještě hodně dlouho dobu 

nedočkáme, ale i tak je to velmi zajímavý pohled na nabízené Apple služby. Apple si uvědomuje, že trh je 

hardwarem přesycen a budoucí prosperita kalifornské společnosti je právě v nabízených službách. Sice Apple 

nastupuje do rychlíku, který je ve stanici na druhé straně zeměkoule, ale zkusit to musí. Jinou šanci nemá. Jsem 

zvědavý, jak si povede nová streamovací služba TV+. 

Jura Ibl: Určitě Apple Arcade. Jediná věc, která dávala od začátku do konce smysl, a navíc dá vývojářům her 

nový příjmový model. Navíc je to pěkná odpověď na Google Stadia. V realitě ukotvená věc, kterou Apple 

reálně dokáže spustit. Google jen vytahuje neexistující zajíce z klobouku a už to přestává být zábava. 

Honza Pražák: Paradoxně Apple Card. Velmi brzy se ji určitě nedočkáme, přesto, jak naši čtenáři vědí, miluju 

bílou barvou. Nová karta vypadá skvěle, integrace do Wallet vypadá taktéž perfektně. A spojení s bezpečností 

a soukromím? To je dealbreaker. 

3) A naopak, co tě na pondělní Keynote nejvíce zklamalo? 

Jirka Hubík: Zklamala mě Keynote jako celek. Bylo to dlouhé, nudné a myslím, že forma zastínila obsah. 

Prezentace byla víc než na uživatele zaměřena na investory a potenciální obchodní partnery. Pak je tu otázka 

dostupnosti představených služeb, i když je z předchozí věty zřejmé, že ten prostor má své důvody. 

Filip Brož: Čekal jsem, že se alespoň letmo zmíní o AirPower. Ta prokletá nabíječka je trnem v oku všech 

uživatelů. Je opravdu směšné, že ji Apple nepředstavil, když vezmeme v potaz, že na zadní straně nových 

AirPods je jasné sdělení, že sluchátka se nabíjí právě na této podložce. Je to opravdu velký fail od Applu. Oni ji 

asi jednou představí, ale už z těchto důvodů to nebude pro mě produkt, který chci mít okamžitě. S nákupem 

takticky vyčkám. 

Jura Ibl: Že Apple klesnul na úroveň Samsungu a dalších korporátů bez duše. Nechal se zlákat pozlátkem 

hvězd, podobně, jako to udělal s představením Apple Music. Nicméně z Apple Music je nakonec skvělá služba, 

takže nepřestávám doufat. Představování nových produktů a služeb pod vedením Tima Cooka začíná 

připomínat Hřebejkovy filmy. Všechno je to načančané a zároveň je vidět, že vedení Applu žije v bublině 

odtržené od opravdových lidí. To je znepokojující. Apple vždycky uměl být úspěšný pankáč. Teď mi trochu 

připomínají Helenku Vondráčkovou. 

Honza Pražák: Země. Být v Americe, můžu skákat radostí, že si na mně Apple vydělá víc dolarů navíc. V našich 

končinách se však nedočkáme ničeho takového. Nechápejte mě špatně, rozumím tomu, proč Apple většinu 

služeb nabízí nejdřív v USA a až potom se některé dostávají do jiných zemí. Přesto je to stále určité zklamání. 

Tak to vidíte. Nejsem sám, kdo má z proběhnuvšího eventu tak trochu rozpačité dojmy. Ano, byl dlouhý, místy 

nudný a drtivá většina služeb bude letos zajímavá jen tehdy, pokud žijete v USA. To ale není nutně špatně, 

protože někde se začít musí. V ČR jsme se dočkali Apple Music, dalších služeb, nakonec i Apple Pay a podle 

všeho se brzy dočkáme i EKG v Apple Watch. Jen si prostě musíme zvyknout, že nebudeme mít vše hned po 

představení. Pamatujme, že trpělivost je matkou ctnosti. 

Autor: Marek Hajn 
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No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Karel Ralský,2019-04-01 13:16:46 

najít snímky z různých teleskopů které míří na jety černých děr které zrovna procházejí nějakým magnetronem. 

Ps nepouštějte si to video s babou Jagou natáhnete si vir na těžbu kryptoměn. 

Re: No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Josef Skramusky,2019-04-02 10:10:57 

Dobrý den, 

pokud to s tím virem nebyl apríl, mohl byste uvést o který vir jde abych mohl provést protiútok? 

Re: Re: No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Karel Ralský,2019-04-02 19:10:12 

bohužel nemohu Vám vyhovět protože nemám antivir ani widows a mám z důvodu etických vypnutý program 

na potlačení reklamy, poznal jsem to podle značného zpomalení(zastavení) mého starého a pomalého počítače 

"během opuštění videa" a musel jsem udělat reset a zakázat znovu 

načtení stránky(YOU TUBE se závadným obsahem) stává se mi to i u jiných "zdrojů(na internetu)" dokonce i u 

telefonu který je v režimu letadlo. 

Samozřejmě bych mohl pomocí programů vypátrat jméno viru i původce, ale na to je můj život moc krátký 

mám nevhodný počítač a nejsem "specialista na viry". 

I nyní je počítač zde na oslu vytěžován bez zjevných příčin okolo 70% a posílá a přijímá malé množství 

dat"nejspíše kvůli těžbě" normální zátěž na internetu je okolo 30% ale to mi nevadí protože také osel musí z 

něčeho žít, vadí mi nenažraní těžaři využívající můj počítač na 100%. 

Re: Re: Re: No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Jiri Naxera,2019-04-02 20:37:18 

Nechci býti kverulant, ale nazývat bez důkazu každý trochu zprasený javascript virem mi přijde poněkud 

nešťastné, zvláště nazákladě předpokladu 'staré plečce na které already půl internetu nefunguje se roztočil 

větrák' 

Jinak osobně považuji nepoužití adblocku za krajní formu masochismu i na moderním počítači, máte-li s tím 

morální problém, léčbu v případě Osla lze provést na účet 195610430/0300 (viz vpravo nahoře link Podpořte 

Osla) 

Re: Re: Re: Re: No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Marek Fucila,2019-04-03 11:18:43 

Bez adblocku je to väčšia zábava. človek si zvykne ignorovať reklamy. A občas je to dobrá hra. Mne napríklad 

stále vyskakujú kontextové reklamy z čínskych eshopov. Často je to len fotografia produktu tak záhadného, že 

kliknem na to len aby som vedel, čo to môže byť. Niečo ako Zedníčkov Kufr, alebo niekdajšie súťaže "uhádni 

čo je na fotke" v rôznych časopisoch. :-) 

Reklama živí stránky, ktoré ju zobrazujú, tak je to ich rozhodnutie ju tam mať (dosť ich je vytvorených len kvôli 

tomu účelu). Oveľa horšie je povinné vyskakovanie súhlasu s cookies. To vymyslí len chorá úradnícka hlava a 

žasnem nad tým, že to Brusel doteraz nezrušil. Čo nemajú mobily a nepoužívajú internet? Na počítači sa to dá 

http://www.osel.cz/10462-fyzici-chteji-vyzdimat-zareni-z-vakua.html


odignorovať, alebo po dlhom čase som si nainštaloval plugin "I dont care about cookies". Ale na mobile je to 

oznámenie na každom prašivom webe cez pol obrazovky. Keby si môj chrome nepamätal všetky heslá, už by 

som používal firefox, ale raz naň asi zas prejdem. 

To len tak, povzdychnutie mimo tému. :-) 

Re: Re: Re: Re: Re: No ještě by šlo pomocí umělé inteligence 

Jiri Naxera,2019-04-03 13:13:08 

Taky malej offtopic - EU Cookie není kupodivu vynález naší milované, ale v předGDPR době poněkud hloupé 

EU (ta velmi moudře místo logického zákazu sledování bez souhlasu zakázala sledovat pomocí cookies), ale 

následný trucpodnik Googlu který pokud mě paměť neklame si to dal do podmínek užívání jeho šmírovacích, 

pardon, analytických služeb. 

V tomhle je EU nevinně a je nevinně i v tom co je po GDPR, kde se technické použití cookies schová pod 

oprávněný zájem a souhlasu je třeba jen pokud chce web šmírovat nad tento rámec, co ale zase není problém 

GDPR ale toho konkrétního webu a je dobře že to lidi viděj černé na bílém. 

A řešitelné to je i na mobilu, jen mu to chce nakonfigurovat proxy na vlastní server a importnout vlastní root 

ca, jen to není na na pět kliknutí. 

Nic 

Peter Somatz,2019-03-31 18:34:35 

Ja by som si len trochu rypol do toho: "Jak udělat něco z ničeho?" To mi pripada ako mierne nahananie sa za 

senzaciami. "Nic" si predstavujem ako nieco, coho zoznam vlastnosti je prazdny. T.j. neda o tom "nic" ani nic 

povedat. Nema ziadne vlastnosti. 

Ale o vakuu toho mozme povedat velmi vela. Medzi jeho vlastnosti patri napr.: 

1.Ma konkretnu permitivitu a permeabilitu + strukturu jemnej konstanty (bez presne nastavenych tychto 

vlastnosti, by hmota ani ziarenie ako ho pozname neexistovali) 

2. Dokaze "udrzat"/prenasat hmotu, ziarenie. To pre "priestor" mimo nasho casopriestoru nemusi byt az take 

samozrejme. 

3. Je vyplneny roznymi typmi poli, napr. Higgsovym, ktore je vsade 

4. Ma kokretne rozpinanie, kozmologicku konstantu 

5. Vznikaju v nom pary castic a anticastic 

atd. 

Z toho vsetkeho by som tipol, ze "nas" casopriestor, resp. vakuum je uz pekne vycepovany fracek, ktory aby 

vobec vznikol s danymi vlastnostami, presiel uz pekne dlhou evoluciou - aj ked o case v pravom slova zmysle 

sa hovorit neda, skor o pocte pokusov/kombinacii. Nieco v style, ze clovek moze mat napr. 13 (casopriestor 

mld.) rokov, ale evolucia jeho druhu ide skor do desiatok milionov (casopriestor mld.) rokov. 

Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni 

Myšlenka a video dne 
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Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem 

Filmové stopy 

Zajímá vás, jak teď vypadá fabrika z filmu Marečku, podejte mi pero? Každý druhý víkend nový film 

VIP skandály a aférky 

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem 

Přečetli jsme 

Noviny, časopisy, weby, nic zajímavého nám neunikne. S naším komentářem pak ani vám 

Vaše dopisy 

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce 

Premiéry Pavla Přeučila 

Filmové hity. A kdy jindy než ve čtvrtek 

Sobota Pavla Přeučila 

O víkendu jen lehčí čtení od našeho komentátora 

Vycházející české hvězdy 

Je jim sotva přes dvacet, přesto již nastartovaly raketovou kariéru 

Český poutník 

René Flášar a jeho dobrodružné putování Českem na našich stránkách 

(P)alba Thomase Landerse 

Hodně tvrdý rock, metal, občas i o krapet měkčí rock... Příběhy, koncerty, desky 

Kultura 

Knížky rádi čteme, rádi o nich píšeme. Nechybí exkluzivní recenze 

Kauza uprchlíci 

Legální i nelegálni migranti je problém, který hýbe Českem 

Tajnosti slavných 

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou? 

Nechápal jsem, proč máma nadává na cikány a přitom má s jedním dítě… Rytmus o svém romství a boxu. 

Přečetli jsme 

01.04.2019 

Autor: Facebook 

Popisek: Rytmus 
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FOTO Kolem rappera Rytmuse neboli Patrika Vrbovského je pořád živo. Hodně si za to může sám, svými 

poněkud nevymáchanými ústy a svým neustálým chvástáním. Je to součást hry, nebo je Rytmus skutečně 

takový? V rozhovoru pro MF Dnes se svěřil také s tím, jaké to bylo chystat zápas před vyprodanou O2 Arénou. 

V prosinci se Rytmus utkal v zápase MMA s jiným rapperem, Marpem, který ale bojový sport provozuje delší 

dobu a je v něm uznávaný. Šlo tedy o obrovský risk: „Výzva splněna a jdu se zase věnovat projektům. Ten 

zápas byl asi absolutní vrchol toho, jak ve 42 letech vystoupit ze svého pohodlíčka a zkusit zajít za hranici svých 

možností. Trénoval jsem box už předtím, ale to byla proti přípravě na zápas jen taková procházka,“ přiznal 

Rytmus v MF Dnes. K zápasu byl vyzván promotérem Petrem Karešem: „Trénoval jsem si pro sebe, dal pár 

fotek na sociální sítě a každou chvilku se mě někdo ptal, kdy bude zápas. A já odpovídal, že nejsem blázen. 

Začal jsem s boxem v devětatřiceti a nechtělo se mi vylézat z komfortní zóny. Připravovat se na reálný zápas, to 

znamená hodit na vedlejší kolej všechno ostatní. Po všech trénincích a tréninkových zápasech se zkušenými 

borci jsme usoudili, že nějakou úroveň už mám. A že se s tím dá pracovat. Pak už jde jen o to, jestli o sobě 

pochybujete, nebo máte mentalitu bojovníka,“ prohlásil Rytmus. 

Rytmus dokázal Otakarovi Petřinovi, tedy Marpovi, odolávat všech šest vypsaných kol. „Fakt jsem rád, že jsem 

to ustál. Měl jsem tam takovou krizi, že jsem si říkal: ‚Ty kokos‘,“ smál se po zápase pomlácený Rytmus. Nebyla 

to žádná oťukávačka pro diváky, soupeř šel do Rytmuse naplno a nechybělo mnoho, aby byl už ve druhém 

kole konec, píše Blesk.cz. Hned třikrát totiž skončil na zemi, přesto se ale k údivu všech dokázal oklepat a v 

zápase pokračovat. „Měl jsem tam velkou krizi, ale ustál jsem to. Naštěstí jsem si ve třetím kole všiml, že se už 

vybouchal, tak jsem se vzchopil a řekl si, že to do šestého kola už doboxuju,“ potvrdil Rytmus, který 

samozřejmě prohrál, ale se ctí. 

Nekouří a nepije 

Rytmus nebyl jako puberťák v úplně snadné rodinné situaci a dnes tvrdí, že ho muzika vyvedla z temného 

období. Na scestí nebyl ani chvíli. Ačkoliv je rapper, nekouří, nepije a ani drogy mu nic neříkají: „Zkusil jsem to. 

Potáhl jsem si z cigarety a zjistil, že je to hnus. Když se začalo pít, dal jsem si, ale nechutnalo mi. Nikomu to 

napoprvé nechutná. Jde jen o to, zapadnout a cítit se frajersky. Mladé tělo nepotřebujete pít a kouřit, tu 

závislost si vytváříme sami, protože je mladý člověk zvědavý.“ Přitom mu prý doma tvrdili, že ho čeká neslavná 

budoucnost: „Mně celé dětství pořád opakovali, jak skončím. Že budu pít a drogovat, neboj se, uběhne pár let 

a uvidíš. Měl jsem to zakódované v hlavě a věděl, že neskončím jako troska,“ byl si jistý Rytmus, přesto, že jeho 

otčím ho ustavičně srážel. 

Rytmus a zatiší s krokodýlem, foto Facebook 

Nadávala na cikány, s jedním měla dítě 

Patrik Vrbovský o sobě dnes klidně prohlašuje, že je poloviční Rom, ale byly doby, kdy o svém původu nic 

nevěděl: „Narodil jsem se v Kroměříži a do pěti lety sem žil v Přerově. Pak si máma vzala mého otčíma a 

přestěhovali jsme se do Piešťan. Byli jsme prostě rozvedená rodina na sídlišti, měl jsem otčíma, se kterým jsem 

si nerozuměl, neměl u něj podporu. Nic převratného,“ vzpomínal v rozhovoru pro MF Dnes. Svého otce poznal 

až později: „Ozval se sám a já byl rád, že jsem ho konečně našel. Nejspíš to iniciovala máma, protože asi měsíc 

předtím jsem jí řekl, že vím, že otčím není můj otec a že mi lžou. Tušil jsem to dávno. Jmenoval jsem se jinak, 

příjmení jsem měl po mámě za svobodna, brácha se sestrou byli zrzaví. Ale mluvit o tom bylo doma tabu. Táta 

žil v Rakousku a já měl velké oči, že u něj zůstanu. Ale měl už svoji rodinu. A stejně mi pak přišel povolávací 

rozkaz. Kdyby nepřišel, tak jsem možná žil dneska v Rakousku a žádný rap nedělal,“ konstatoval. 

Kryl jako věčný kverulant a bolševik, i tak o něm mluvili ´Havlovi přisluhovači´. Přečetli jsme 

Říkal, že je Ital nebo Arab 

Zjištění, že je Rom, pro něj byl šok. Nesnadné bylo také sdělit pravdu svému okolí: „Styděl jsem se. Nechápal 

jsem, proč moje máma nadává na cikány a přitom má s jedním dítě. A rasová situace byla taková, že jsem radši 

lhal, protože být cikán znamenalo automaticky něco podřadného.“ Patrik o svém původu tedy začal lhát: „Že je 

můj táta Ital nebo Arab a situaci to změnilo, lidi se na mě dívali jinak. Najednou jsem byl cizinec a to bylo v 

pořádku. Jenže jsem věděl, že lžu sám sobě, a nežilo se mi dobře. A zase mi pomohl rap. První sólové album 

jsem měl postavené na tom, že jsem cikán a jsem na to hrdý,“ přiznává dnes. Romů je prý v showbyznysu více, 

než bychom čekali: „Znám pořád ještě hodně nepřiznaných romáků. V showbyznysu je jich spousta a tvrdí, že 

mají babičku Rumunku. Ale já to chápu a je mi jich líto. Může za to tahle země.“ Pravdu musel přiznat také 

členům Kontrafaktu, se kterým dodnes vystupuje: „Nejdřív jsem jim lhal. Cestou z koncertů jsme vždycky jeli 

fórky o cikánech. A najednou jsem jim zavolal, že se musíme potkat. A tam jsem jim řekl, že jsem cikán. Koukali. 

Cože? To je blbost. Ale vysvětlil jsem jim to. Vzali to. A pochopili to.“ 



Psali jsme 

Sametovou z YouTube stáhli, a to měla 4 miliony zhlédnutí. Vládnou digitální diktátoři, říká Hejma. Přečetli 

jsme 

+ 

Je určitě dobře, že někdo, kdo měl rovnýma nohama nakročeno k neslavné budoucnosti, dokázal vzít svůj osud 

do vlastních rukou a zcela ho změnit. Rytmus ukazuje ostatním, že to jde a že je možné se i z panelákového 

bytu vypracovat alespoň na ten československý vrchol. 

- 

Jenomže… Toho, jak se Rytmus vypracoval, jak si může cokoliv koupit, kamkoliv jet, toho slýcháme tak nějak 

příliš. Na chvástání si Rytmus totiž vybudoval image a kariéru. A někdy je to chvástání přes čáru, Patrik 

Vrbovský dokáže být na svém Instagramu pěkně sprostý a za čárou. On sám tvrdí, že je to jen určitá role, ale 

nestalo se to, že mu role přerostla do reálného života a zcela ho pohltila? A není role naopak to, když se snaží 

během rozhovorů vystupovat mile a vstřícně? Kdo je vlastně ten pravý Patrik Vrbovský? I když Rytmus říká: 

„Mám velké ego. Ale vytrénované. Jinak bych všechen ten nátlak neunesl. Umím se přenést přes spoustu věcí, 

tolik lidí si mě bere do huby a chtěli by se mi vysmát, zpochybnit, co dělám, ale s mým egem to moc nehne. 

Umím s tím pracovat.“ Pokud se ale podíváte na jeho Instagram, rozhodně byste mu nepřisvědčili. 

Autor: Michaela Špačková 
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Kverulant nedávno odhalil další případ tunelování veřejného majetku. Praha 15 prodává pod cenou areál 

bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši 

Petříšovi. 

Kverulant celý případ popsal ve svém článku ( ZDE ) a natočil o něm krátkou reportáž ( ZDE ). Zveřejní článku a 

uveřejnění výše uvedené reportáže vyvolalo u kmotrů Prahy 15 silnou reakci. 

Radnice si z veřejných peněz nechala od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by 

bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k mimořádnému jednání Rady MČ 

Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a městská rada uložili starostovi Wenzlovi ve 

spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit nejpozději dnes na Kverulanta trestní oznámení ( ZDE ). 

Kverulant se nenechá ani zastrašit a dál se odmítá smířit s arogantním tunelováním obecního majetku a bude 

proti partě kmotrů a korupčníků z Prahy 15 bojovat dál. Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, 

o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Centrum alternativní medicíny AKTIP pod svým původním názvem končí. Provozovatelé to v úterý oznámili na 

svém facebookovém profilu. Centrum v minulosti čelilo kritice kvůli neodvyklým léčitelským praktikám. Na 

léčbu závažných chorob radilo detoxikaci po které je možné „vykadit“ rakovinu. 

Rozstřel: Jarmila Klímová - Celý záznam | foto: iDNES.cz 

„Vážení a milí přátelé, AKTIP tak, jak jste ho znali, již přestal existovat,“ píše se ve statusu na oficiálních 

facebookových stránkách centra. Samotná poradenská praxe organizace ale nekončí. AKTIP se přemění 

platformu Jednotné medicíny, kterou společnost označuje za nástupnickou. Proč se k takovému kroku AKTIP 

rozhodl, není jasné. Vyjádření provozovatelky Jarmily Klímové se redakci iDNES.cz získat nepodařilo. 

AKTIP (Facebook) 

08.dubna 2019 v 23:56, příspěvek archivován: 09.dubna 2019 v 17:04 

Vážení a milí přátelé, AKTIP, tak jak jste ho znali, již přestal existovat. Na místo něj se tvoří nástupnická 

platforma Jednotné medicíny, která již dnes sdružuje daleko více odborníků, než byl původní koncept. Ničeho 

nelitujme, bylo to nádherných 15 života a krásné práce. Vytvořili jsme unikátní dílo a za to patří dík všem , kdo 

se na něm podíleli. Nyní jde vývoj dál a do daleko širších koncepcí. Brzy se potkáte s nástupní platformou zde 

na fcb i v odkazech na stránkách Jarm ... ily Klímové. 

Děkujeme všem věrným za neutuchající podporu. Pracujeme dál a budeme o sobě dávat vědět. Jsou tady pro 

Vás stale lidé jako Karolína Malečková, Michaela Fialová, Petra Dočkalová, Tatjana Ustinovich, Kamila Burdová, 

Kamila Pufrová, Renata Šopová a další, které důvěrně znáte. 

Navíc pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat otevíráme od podzimu nový seminářový cyklus Jednotné 

medicíny na který se budete moci přihlásit. 

Takže se vlastně vůbec neloučíme :-) 

To se mi líbí (48) Komentáře (14) 

AKTIP v současné době čelí trestnímu oznámení, které na něj minulý rok v červnu podal spolek Kverulant. 

Policie trestní oznámení minulý rok v listopadu odložila s tím, že nic nenasvědčuje tomu, že by někdo v 

institutu AKTIP spáchal trestný čin. Do věci ale zasáhlo státní zastupitelství a pověřilo policii aby věc ještě 

jednou prověřila. 

Na neobvyklé praktiky AKTIPU upozornil dokument České televize s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím, 

který byl odvysílán na konci loňského května. Film mapoval podivné praktiky v psychosomatickém institutu. 

„Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, 

ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit,“ popsala České 

televizi situaci herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. Za 

celým dokument stojí režisérka Šárka Maixnerová. Po odvysílání dokumentu se začali ozývat pacienti, kteří měli 

s organizací negativní zkušenosti , ale i hlasy na podporu instituce . 

Spory kolem AKTIPU přiměly ke změnám také ministerstvo zdravotnictví. „Chceme dostat léčitele pod kontrolu 

a připravujeme zákon o léčitelství,“ řekl minulý rok v květnu pro iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 

(za ANO) s tím, že zatím je to pracovní verze. Upřesnil, že v zákoně by mělo být specifikováno, kdo bude 

léčitelské služby poskytovat a že bude registrovaný. Připravovaný zákon by měl pro léčitele nově přinést 

povinnost, vést si o pacientech dokumentaci. Pacienti by se díky tomu mohli snadněji bránit u soudu. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/aktip-centrum-alternativni-medicina-rakovina.A190409_170104_domaci_onkr
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Šéfka psychosomatického centra Aktip byla hostem Rozstřelu (červen 2018): 

Rozstřel 

Sledovat další díly na iDNES.tv 

Autor: Ondřej Krutílek 
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Centrum alternativní medicíny Aktip ukončilo svou činnost. Na facebooku oznámilo, že se nyní léčitelé z centra 

zapojí do nové „platformy Jednotné medicíny“. Na metody Aktipu loni upozornil dokument Obchod se 

zdravím z produkce České televize. Svým klientům terapeuti radili například léčit rakovinu milencem. 

Praha 20:53 9. dubna 2019 

Budova centra Aktip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas 

„Vážení a milí přátelé, AKTIP, tak jak jste ho znali, již přestal existovat. Na místo něj se tvoří nástupnická 

platforma Jednotné medicíny, která již dnes sdružuje daleko více odborníků, než byl původní koncept. Takže se 

vlastně vůbec neloučíme,“ uvedlo centrum v pondělí na facebooku . 

Na praktiky centra upozornila loni na jaře Česká televize v dokumentu Obchod se zdravím. Ten skrytou 

kamerou zachytil „léčebné metody“ centra. 

Šéfka Aktipu vzdělání má, opravil se Kubek. ‚Byť vzbuzuje podezření o opaku,‘ říká šéf komory 

Číst článek 

„Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, 

ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit,“ uvedla herečka 

Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. 

Vedoucí institutu Jarmila Klímová poté v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz uvedla, že snímek vnímá jako 

tendenční „Všechna vyjádření terapeutů, která tam byla uvedena, jsou jednoznačně účelově sestříhaná, aby to 

vyznělo jako nevěrohodné zpovědi neprofesionálních lidí,“ řekla Klímová. 

Trestní oznámení 

Kvůli kontroverzním praktikám podala loni na Aktip trestní oznámení obecně prospěšná organizace Kverulant. 

„Uváděli lidi v omyl tím způsobem, že se tvářili, že budou léčeni podle nejnovějších poznatků západní medicíny 

a k tomu navíc ještě že dostanou jakýsi alternativní přístup, a tak to nebylo. Nebyla tam dokonce ani 

diagnostika, tedy aby lékař určil, co pacientovi vlastně je,“ vysvětlil Radiožurnálu ředitel organizace Vojtěch 

Razima. 

Trestním oznámením se v současnosti stále zabývá policie. Ta sice v listopadu oznámení odložila, státní 

zástupkyně ale nařídila, aby praktiky terapeutů Aktipu opakovaně prověřila. 

Podle šéfky Aktipu Jarmily Klímové jsou všechny metody, které terapeuté v centru používali, oficiální a 

mezinárodně certifikované. 

mac , dbr 

Autor: Daniela Brodcová 
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Dokument Obchod se zdravím popsal praxi „terapeutického centra AKTIP“, které za peníze radil pacientům 

léčit rakovinu milencem. 

Proto Kverulant podal v červnu 2018 na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení, na jehož základě již policie 

začala případ vyšetřovat. Počátkem března 2019 policie informovala Kverulanta, že vyšetřování stále pokračuje. 

Dnes na svém Facebooku ohlásil AKTIP ukončení činnosti. Kverulant.org to považuje za svůj velký úspěch, ale 

bude dál pokračovat v potírání šarlatánského byznysu. 

Ing. Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Za těžké peníze radili „vykadit rakovinu“, teď končí. Institut Aktip, který se nechvalně proslavil jako hnízdo 

šarlatánů, se po tlaku médií uzavírá. Ovšem vzápětí jeho členové oznámili, že se vlastně jen přesunou jinam a 

změní název - nově budou vystupovat pod hlavičkou „platformy Jednotné medicíny“. 

„ Vážení a milí přátelé, AKTIP, tak jak jste ho znali, již přestal existovat. Na místo něj se tvoří nástupnická 

platforma Jednotné medicíny, která již dnes sdružuje daleko více odborníků, než byl původní koncept . Takže 

se vlastně vůbec neloučíme,“ uvedlo centrum na facebooku . 

Žádné omluvy se klienti Aktipu nedočkali. „Ničeho nelitujeme, bylo to nádherných 15 let života a krásné práce. 

Vytvořili jsme unikátní dílo,“ stojí na stránce šarlatánů, kteří ovšem hodlají pod jinou hlavičkou, ale se stejnými 

lidmi, pokračovat dál! 

Zneužívali zoufalé lidi 

Na skandální praktiky pražského „institutu“ upozornil dokument České televize Obchod se zdravím. Postupy 

šmejdů, využívajících zoufalství nemocných lidí, rozkrýval i deník Blesk. 

Šarlatánům navrhují pokuty až milion korun. Léčitel si stěžuje na „šikanu“ 

„Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, 

ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit,“ uvedla herečka 

Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. 

Následně se ukázalo, že třeba autorka výroku „o vykaděné rakovině“ Lenka Krutilová jednooborovou 

psychologii na Univerzitě Karlově nikdy nevystudovala. Psychiatrička Jarmila Klímová o sobě zase na stránkách 

Aktipu tvrdila, že je „odborným garantem“ , ale nic negarantovala. 

Expertka: Jak odlišit šarlatána a klinického psychologa? Nepomlouvá a neslibuje zázraky 

Kvůli kontroverzním praktikám bylo loni na Aktip dokonce podáno trestní oznámení organizací Kverulant. Tím 

se v současnosti stále zabývá policie. 

VIDEO: Milenec, sítko do záchodu i rozvod, to měli doporučovat v centru Aktip. Pacienti promluvili 

Video Milenec, sítko do záchodu i rozvod, to měli doporučovat v centru Aktip. Pacienti promluvili - česká 

televize 
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Kverulant.org: Seznam 50 míst, kde je lepší netankovat a účet za řepku 

Kverulant.org pro aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V 

seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je 

především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI . Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty 

zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. Co však 

klasické pohonné hmoty naopak systémově znehodnocuje a zdražuje, je povinné přimíchávání biosložek. 

Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018 připláceli 39 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 

a průměrné spotřebě 8,5 l / 100Km jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 595 korun. Majitelé naftových motorů 

připláceli 35 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 7,5 l / 100Km jim tak erár vytáhl za rok z 

kapsy 477 korun. Celkem motoristé v roce 2018 vydali při tankování navíc částku 2,9 miliardy korun. Od roku 

2011 do roku 2018 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro téměř 22 miliard korun navíc. Koncept 

povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem 

Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. To se mu společně s dalšími daří. EU zrušila povinnost přimíchávat 

biosložky. Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců zrušit povinné přimíchávání zcela. Stále však není vyhráno, 

protože hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy. 

// 
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Kverulant.org: Seznam 50 míst, kde je lepší netankovat a účet za řepku 

Vojtěch Razima • 17. dubna 2019 • přečtení 

Reklama 

Kverulant.org pro aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V 

seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je 

především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI . Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty 

zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. Co však 

klasické pohonné hmoty naopak systémově znehodnocuje a zdražuje, je povinné přimíchávání biosložek. 

Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018 připláceli 39 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 

a průměrné spotřebě 8,5 l/100Km jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 595 korun. Majitelé naftových motorů 

připláceli 35 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 7,5 l/100Km jim tak erár vytáhl za rok z 

kapsy 477 korun. Celkem motoristé v roce 2018 vydali při tankování navíc částku 2,9 miliardy korun. Od roku 

2011 do roku 2018 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro téměř 22 miliard korun navíc. Koncept 

povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem 

Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. To se mu společně s dalšími daří. EU zrušila povinnost přimíchávat 

biosložky. Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců zrušit povinné přimíchávání zcela. Stále však není vyhráno, 

protože hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Seznam 50 míst, kde je lepší netankovat a účet za řepku 

in novarepublika.cz 

Vojtěch Razima19.4.2019 KverulantOrg a Outsidermedia 

Kverulant.org aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V seznamu 

naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je 

především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. 

I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké 

pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově 

znehodnocuje a zdražuje, je povinné přimíchávání biosložek. 

Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018 připláceli 39 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 

a průměrné spotřebě 8,5 l/100Km jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 595 korun. 

Majitelé naftových motorů připláceli 35 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 7,5 l/100Km 

jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 477 korun. 

Celkem motoristé v roce 2018 vydali při tankování navíc částku 2,9 miliardy korun. 

Od roku 2011 do roku 2018 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro téměř 22 miliard korun navíc. 

Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 

cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. To se mu společně s dalšími daří. EU zrušila povinnost 

přimíchávat biosložky. 

Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců zrušit povinné přimíchávání zcela. Stále však není vyhráno, protože 

hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy. 
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Kverulant.org: Seznam 50 míst, kde je lepší netankovat a účet za řepku 

Vojtěch Razima 

Kverulant.org aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V seznamu 

naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je 

především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI . Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. 

I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké 

pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově 

znehodnocuje a zdražuje, je povinné přimíchávání biosložek. 

Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018 připláceli 39 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 

a průměrné spotřebě 8,5 l/100Km jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 595 korun. 

Majitelé naftových motorů připláceli 35 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 7,5 l/100Km 

jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 477 korun. 

Celkem motoristé v roce 2018 vydali při tankování navíc částku 2,9 miliardy korun. 

Od roku 2011 do roku 2018 tak stát donutil motoristy sáhnout do kapes pro téměř 22 miliard korun navíc. 

Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 

cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. To se mu společně s dalšími daří. EU zrušila povinnost 

přimíchávat biosložky. 

Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců zrušit povinné přimíchávání zcela. Stále však není vyhráno, protože 

hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy. 

Vystavil 

Autor: Václav Dvořák 
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Kverulant.org: Seznam 50 míst, kde je lepší netankovat a účet za řepku 

Vojtěch Razima 19.4.2019 KverulantOrg a Outsidermedia Kverulant.org aktualizoval seznam 50 čerpacích 

stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro 

motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 

2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI . Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. I díky 

Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké pumpařské 

řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově 

znehodnocuje a zdražuje, je povinné přimíchávání biosložek. Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů 

v roce 2018 připláceli 39 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a průměrné spotřebě 8,5 l/100Km jim tak erár 

vytáhl za rok z kapsy 595 korun. Majitelé naftových motorů připláceli 35 haléřů na litru a při nájezdu 18 000 a 

průměrné spotřebě 7,5 l/100Km jim tak erár vytáhl za rok z kapsy 477 korun. Celkem motoristé v roce 2018 

vydali při tankování navíc částku 2,9 miliardy korun. Od roku 2011 do roku 2018 tak stát donutil motoristy 

sáhnout do kapes pro téměř 22 miliard korun navíc. Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších 

negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. To se 

mu společně s dalšími daří. EU zrušila povinnost přimíchávat biosložky. Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců 

zrušit povinné přimíchávání zcela. Stále však není vyhráno, protože hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na 

nich vydělává miliardy. 
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Podívejte se na aktualizovaný seznam 50 čerpacích stanic, které od roku 2016 dostaly od České obchodní 

inspekce (ČOI) pokuty vyšší než 10 tisíc korun. Seznam pravidelně sestavuje obecně prospěšná společnost 

Kverulant.org. 

Seznam 50 čerpacích stanic zahrnuje pumpy, které ČOI pokutovala za nekvalitní palivo od poloviny roku 2016 

do loňska. 

Pokuty pumpy dostávají za nízký bod vzplanutí nafty, nízký obsah metylesterů mastných kyselin v bionaftě, 

vysoký obsah síry v LPG, nízký tlak par, nízké oktanové číslo či vysoký obsah síry v naftě. 

Kverulant.org pravidelně zveřejnuje rozhodnutí o pokutách od roku 2011, do kterého ČOI odmítala 

podrobnosti a konkrétní pumpy uvádět. “Kvalita benzínu i nafty se od té doby zásadně zvýšila, i když se stále 

najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo,“ uvádí web Kverulant.org. 

Podívejte se na seznam pokutovaných stanic seřazený podle data provedení kontroly. 

Na konci seznamu je i popis zjištěných závad a toho, jaké mohou podle Kverulant.org znamenat riziko pro 

motoristy. Seznam příčin a dopadů závad společnosti sestavuje ve spolupráci se Světem motoru a se serverem 

D-FENS. 
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Kverulant.org: Zakázaná reklama na ČT 

Vojtěch Razima • 1. května 2019 • přečtení 

Reklama 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a 

demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje 

vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, 

které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale 

především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje 

zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam . Kverulant už v této 

věci podal množství podání. Zatím nebyl úspěšný. Kverulant se však nevzdává a právě zaslal dopis všem 

členům Rady ČR a Rady pro rozhlasové vysílání a vyzval je, aby zjednali nápravu. 

Stanův komentář: Čím méně nám toho ČT nabízí, tím více je na ní nepovolené a skryté reklamy. Ta skrytá navíc 

velmi často vzbuzuje podezření, že se jedná o „vedlejšáky“ zaměstnanců ČT. Více ZDE . 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Zakázaná reklama na ČT 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a 

demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje 

vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, 

které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale 

především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje 

zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam . Kverulant už v této 

věci podal množství podání. Zatím nebyl úspěšný. Kverulant se však nevzdává a právě zaslal dopis všem 

členům Rady ČR a Rady pro rozhlasové vysílání a vyzval je, aby zjednali nápravu. 

Stanův komentář: Čím méně nám toho ČT nabízí, tím více je na ní nepovolené a skryté reklamy. Ta skrytá navíc 

velmi často vzbuzuje podezření, že se jedná o „vedlejšáky“ zaměstnanců ČT. Více ZDE . 
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Skutečné příběhy pacientů Aktipu: Doktorka Klímová je fantastická manipulátorka | Video: Česká televize | 

02:22 

"Aktip skončil, ale zřejmě se jen přejmenují a půjdou jinam," říkají režisérka Šárka Maixnerová a herečka Ivana 

Lokajová ke svému dokumentu Obchod se zdravím, který zmapoval tamější skandální léčebné praktiky. 

Vystudovaní lékaři či psychologové tehdy v pražském zařízení nabízeli pacientům za značné sumy léčení 

rakoviny a jiných chorob bizarními metodami. Film vyvolal velký ohlas, centrum Aktip přišlo o klienty a zhruba 

před měsícem ukončilo provoz. "Pro mě to happy end nemá, protože takoví 'léčitelé' a 'terapeuti' jsou a 

budou," říká jedna z autorek v rozhovoru pro Aktuálně.cz. 

Při dubnovém uvedení dokumentu na mezinárodním festivalu Academia Film Olomouc jste oznámila, že před 

měsícem Aktip skončil. Jak dlouho trvala vaše vítězná bitva? 

Šárka Maixnerová: Začali jsme to natáčet před více jak dvěma roky, před rokem to bylo odvysílané a asi před 

měsícem Aktip oznámil konec činnosti. Tedy konec - zřejmě si budou říkat jinak a svou činnost budou 

provozovat jinde. 

Tenhle princip trochu připomíná staročeské kejklíře - když se v městečku profláklo, že je to podfuk, že i ta 

mořská panna v kádi je falešná, šli zase o město dál… 

ŠM: Ale mořská panna je cajk, ta totiž nikomu neublíží. Tady vám řeknou "najděte si milence a bude to dobrý", 

popřípadě nasadí jinou bizarní "léčbu". Nejstrašnější na tom je, jak jsou tito nemocní lidé zranitelní. Když jim 

klasická medicína řekne, že už pro ně nemůže nic udělat, nevzdají to a hledají dál.Takže pak rádi slyší, když jim 

někdo řekne: "My vás vyléčíme." 

Je vlastně bitva dobojovaná? 

Ivana Lokajová: Není. Těchto podivných alternativních zařízení je hodně, lidé nám neustále píšou další tipy. Ale 

samozřejmě mám radost z toho, že Aktip skončil, a že když si někdo vygooglí jméno Jarmila Klímová, tak mu 

nahoře vyjedou odkazy na náš dokument a články o něm. Ale myslela jsem, že poté, co jsme v televizi ukázaly 

zneužívání lékařských titulů a podvody na těžce nemocných pacientech, že budou žaloby a něco se stane. 

Nic takového nenastalo? 

IL: Nějaká žaloba byla, ale pak jsme se dočetli v novinách, že se případ uzavírá a policie to odložila, protože prý 

se nikomu nic nepodařilo prokázat. Jediný spolek Kverulant podal znovu trestní oznámení, aby to policie 

začala znovu vyšetřovat. 

Přitom jste jim přinesli autentické záběry a svědectví přímo zevnitř centra. To nejsou důkazy? 

IL: To mě právě překvapilo, že to nepovažují za dostatečné důkazy. Tedy zatím. 

Díky dokumentu Obchod se zdravím se vaše odhalení rychle rozkřiklo po celé republice. Vy jste s ním ale 

rovněž cestovali do zahraničí. S jakými úspěchy? 

Šárka Maixnerová: Na Prix Europe jsme byli vybraní mezi dvacet nejlepších evropských investigativních 

dokumentů. Přijeli jsme s lokálním tématem, které už většina zemí má nějak zpracované, přesto nás pozvali. 

Viděli jsme, jak se dělá světová investigativa, a byla to pro nás velká zkušenost. Teď se účastníme festivalu v 

Moskvě, v Srbsku jsme získali druhou cenu a tak. Prostě náš nejošklivější film má nejvíce ocenění. 
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Academia Film Olomouc 2019 

Již 54. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů AFO Olomouc se konal ve dnech 23.-28. dubna. Nabídl 

filmy, přednášky, workshopy, hudbu a hlavně vědu. Na přehlídku přijelo přes 400 osobností. V soutěžních 

kategoriích se představilo osm desítek nejlepších dokumentárních snímků z tuzemské i světové produkce v 

osmi sekcích. Letošním zastřešujícím tématem byl mýtus. 

Hlavní cenu poroty získal dokument režisérky Catherine Gale Potěšení z úspěchu, pojednávající o tom, jak se 

může hodit matematika v reálném životě. Cenu diváků obdržel snímek o genetickém inženýrství Lidská 

podstata. 

Vy jste se k metodě infiltrace vrátila po patnácti letech. Když jste v roce 2004 natočili dokument Já, 

ošetřovatelka, vzbudilo to mezinárodní pozdvižení. 

ŠM: Ano, tehdy jsem byla já sama ten infiltrátor. Šla jsem dělat ošetřovatelku do ústavu pro mentálně 

postižené a moje záběry vzbudily veliký ohlas. Tenkrát velmi prudce zareagovala autorka Harryho Pottera 

Joanne Rowlingová a přidali se k tomu mnozí další a vedlo to mimo jiné k zákazu klecových lůžek, ačkoliv ten 

dokument proti nim nebyl vůbec namířen, spíše proti nedůstojným podmínkám, v nichž pacienti žijí. 

Reakce veřejnosti se tedy někdy odchýlí od autorova záměru? 

Stává se zkrátka, že ta debata se posune jiným směrem. Kvůli Obchodu se zdravím se začalo debatovat o 

alternativní medicíně, ač to proti ní primárně nebylo vůbec namířeno. Bylo to o tom, že někdo někde někoho 

obyčejně podvádí a nenese za své chování sebemenší odpovědnost. A je celkem jedno, v jakém je to prostředí, 

jestli v bance, nebo ve zdravotnictví. 

Je nebezpečný takovýto způsob natáčení? 

ŠM: Není, nechceme zacházet až tak daleko, jako jsme to viděli u kolegů ve světě, kteří mají náš obdiv. Prostě 

kdyby vás odhalili, je dobré co nejdříve vypadnout. 

Režisérka Šárka Maixnerová a infiltrátorka a herečka Ivana Lokajová. | Foto: DVTV 

Nepoškodil dokument poctivé psychosomatiky? 

ŠM: Ne, špičky tohoto oboru si naopak pochvalují, že jim to vyčistilo rajon, protože za psychosomatického 

odborníka se vydával každý a kazil pak tomuto oboru pověst. 

Co říkáte tomu, že za celou dobu nezazněla ze strany paní doktorky Klímové nějaká sebereflexe nebo omluva? 

Ve většině rozhovorů naopak svůj podnik usilovně hájila. 

ŠM: Já si jako jedna z mála nemyslím, že to dělala jen pro peníze. Myslím si, že tomu nějakým zvláštním 

způsobem opravdu věří. Podlehla podle mě přesvědčení, že skutečně dokáže něco víc než ostatní, že přišla na 

něco nového. 

Doktorka Klímová je manipulátorka. Místo do IKEM jsem šla do Aktipu, říká novinářka číst článek 

Paní doktorka Klímová po zveřejnění vašeho dokumentu připustila, že možná některé jednotlivé reakce 

některých jejích zaměstnanců nebyly ideální, nicméně Aktip jako takový funguje skvěle. Co se dělo dál, že 

nakonec toto centrum skončilo? 

ŠM: Toho dosáhli diváci. Film měl obrovský úspěch, jestli se tomu tedy dá říct úspěch, lidé si to řekli a začali 

být opatrnější. Nemám vůbec ambici zachraňovat lidstvo, ale je fajn, když lidi vědí. Příště si už třeba klienti 

nebo jejich rodiny ověří autenticitu zařízení, jemuž se svěřují. 

V dokumentu se také objeví vaše záběry z přednášek paní doktorky Klímové, kde své "psychosomatické" 

poučky vlévá do desítek dalších lidí, kteří je pak mohou šířit dál. Co říkáte tomuto efektu? 

IL: Absolvovala jsem víkendové školení doktorky Klímové, kde se můžete za několik víkendů vyškolit v 

"terapeuta". To, co do nás za dva dny nabouchali, to zas ti terapeuti dál nabouchávají do hlav svých klientů. 

Když jsem šla pak k paní Krutilové (terapeutka s falešným titulem psycholožky, jedna z hlavních tváří 

dokumentu - pozn. red.), tak jsem v jejích poučkách poznávala to, co jsme se učili. A pozor, na těch 

přednáškách bylo i několik doktorů. Když se jeden z nich ozval, že je nesmysl okamžitě vysadit prášky na 

štítnou žlázu, a paní doktorka Klímová dotazem zjistila, že je v sále těch doktorů více, začala to relativizovat: 

"Samozřejmě nejdou vysadit hned." 

Proč na takovéto přednášky doktoři chodili? 



IL: Protože paní doktorka Klímová byla uznávaná kapacita v psychosomatice i v psychiatrii. A protože na těch 

přednáškách neříkala až takové nesmysly, jaké se odehrávaly za zavřenými dveřmi jejího zařízení. 

ŠM: Ono se totiž velmi lišilo, s čím vystupovala v médiích a na veřejnosti, kdy se plus minus shodovala s 

klasickou psychosomatikou. Takže nikoho pak nenapadlo, co se děje za zavřenými dveřmi jejího centra. Nebo 

tomu nechtěl věřit. 

Věděla vůbec paní Klímová o tom, co její zaměstnanci za zavřenými dveřmi klientům říkají? 

IL: Podle mého věděla, protože je školila. 

ŠM: Šéf za "svoje" lidi přece ručí a nese konečnou zodpovědnost, stejně jako třeba přednostové klinik. Nemohl 

každý jít k ní, jako nemůže každý na operaci k panu přednostovi. Takže když nemohla doktorka Klímová, klienti 

byli posláni k paní Krutilové nebo někomu jinému a mělo by to být to samé. 

Rakovina? Vyléčí ji milenec. Takhle se v Česku obchoduje se zdravím, ukazuje skrytá kamera číst článek 

Vaše svědectví, které jste na brýle či klíčenku natočila, se dotčení lidé snažili znevěrohodnit tvrzeními, že jste 

pokládala návodné otázky či že je to vše manipulativně sestříhané. 

IL: Já jsem tam přitom třeba během jedné hodiny promluvila třeba jen třikrát, nemusela jsem je nijak ponoukat, 

z nich se to zkrátka sypalo samo. 

ŠM: Zveřejnili jsme pak i nesestříhanou verzi, kde to je vše vidět a slyšet. Při tomto typu argumentace jsem si 

mnohokrát říkala, jak by musela vypadat sebelepší novinářská manipulativní otázka, na niž by vám respondent 

odpověděl, že lze "vykadit rakovinu". Ivana většinu času jen seděla a dělala: "Aha. Ahááá? Jooo?" a musela si 

dávat pozor, aby nekývala či nekroutila hlavou, protože natáčela brýlemi. 

Někteří také napadali tajné natáčení infiltračními prostředky. 

IL: Tady ale bylo jasné, že je to ve veřejném zájmu. Protože kdybychom nenatočili, co se děje za zavřenými 

dveřmi Aktipu, nikdo by nám to nevěřil. 

ŠM: Ostatně i já jsem takhle nevěřila onkologickým pacientkám, když mi vyprávěly své příběhy z Aktipu. Ale 

pak jsem uviděla pořízený záběr na počítači a věřit se mi tomu stejně nechtělo. Infiltrace je někdy jediný 

prostředek, jak dokázat, co nekalého se děje za zavřenými dveřmi. Protože jinak by vám to nikdo neuvěřil. 

Šokovalo mě, na co jsou lidé schopni naletět. Terapeuty a poradce nikdo neřeší, nenese za ně odpovědnost. V 

případě Aktipu má jednat policie. | Video: Emma Smetana, DVTV | 20:27 

Nenutkalo vás to oslovit těžce nemocné pacienty Aktipu a apelovat na ně, aby se vrátili do klasických ordinací? 

ŠM: Nemůžeme nikomu takto zasahovat do života, rozhodovat za ně. My můžeme posloužit filmem a pak s 

těmi informacemi, které nese, lidé musejí naložil o své vůli. 

Infiltrátorka Ivana Lokajová chodila do Aktipu s diagnózou chronické únavy. Takovýmto lidem léčba alespoň 

fatálně neublíží. Ale jaké jste pak měli ohlasy třeba od onkologů? 

IL: Já jsem tam sice byla jen s chronickou únavou, jenže oni mě začali strašit nejrůznějšími vážnými chorobami, 

na které to může ukazovat, aby si ze mě vyrobili pacienta na několik dalších let a mohli mě pravidelně 

kasírovat. Takže ublížit mohou i v tomto banálním případě. 

ŠM: Onkologové jsou z podobných terapeutů a léčitelů zoufalí. Pacienti se na onkologii často dostávají, když 

už je pozdě, a klasická medicína pak pro ně už skutečně nemůže nic udělat. Někteří léčitelé, a to teď nemluvím 

o Aktipu, dokonce na námitky svých klientů, že se jim nádor zvětšuje, tvrdí, že musí v těle dozrát a pak 

odpadne. 

Co vám dva roky po natáčení utkvělo v hlavě jako nejhorší zážitek? 

IL: Při první návštěvě jsem byla překvapená, co mi ta paní terapeutka říká. Při druhé mě překvapilo, když jsem 

zjistila, že to myslí vážně. Chodila jsem tam dalšího půl roku, ale nejtěžší pro mě nakonec bylo vidět tam ty 

skutečné těžce nemocné pacienty - paní bez vlasů, plačícího pána… 

Má celá kauza pro vás happy end v podobě zavření Aktipu? 

IL: Pro mě ano, považuji za úspěch, že se do roka a do dne po vysílání podařilo středisko zavřít z toho prostého 

důvodu, že jim tam přestali chodit lidi. 

ŠM: Pro mě to happy end nemá, protože takoví "léčitelé" a "terapeuti" jsou a budou. 



Neberete alespoň jako částečný happy end, že jste přispěli k osvětě lidí, donutili je více se zamýšlet nad svými 

kroky? 

ŠM: To možná jo, ale na druhou stranu si myslím, že by to tady vypadalo jinak, kdyby lidé opravdu chtěli 

myslet a ověřovat si informace. Je to jen pidikapka v oceánu. 

IL: No, ale znáte to - pidikapka k pidikapce. Aspoň jsme podvodníkům trochu znepříjemnili život. 

V podstatě jste ale reálně zachránili lidské životy těch, kteří se po zhlédnutí vašeho dokumentu rozhodli do 

Aktipu nenastoupit nebo se z něj naopak vrátit ke klasické léčbě. 

IL: Volal nám dokonce jeden pán, který žije ve Španělsku, který nám děkoval, že jsme mu zachránili když ne 

život, tak alespoň peníze, majetek a zdravý rozum. Trpí totiž nevyléčitelnou chorobou, našel si na internetu 

Aktip, zavolal tam a oni mu řekli, že to sice bude trvat déle, ale vyléčí ho. Chtěl prodat ve Španělsku byt, 

přestěhovat se zpět do Česka a za našetřené peníze absolvovat dlouhou a drahou léčbu. 

ŠM: Víme o lidech, kterým jsme zřejmě zachránili život. Ale není to pro mě úplný happy end, protože zpupnost 

hlavních hrdinů filmu jde dál a budou škodit dál. Protože tenhle typ lidí, pro něž se vžilo označení "šmejdi", 

absolutně nemá žádnou sebereflexi. 

Pokračujete po kauze Aktip v infiltraci? 

ŠM: Ano, právě jsme dokončili další dvě infiltrace, ale víc bychom zatím nechtěli prozrazovat. 

Nemáte teď problémy s odhalením, když vás diváci i léčitelé znají z televize? 

ŠM: Ani ne, těch metod, jak to dělat, je hodně. Lidi, co dělají různá svinstva, jsou sice opatrní, ale také jsou 

většinou tak narcistní, že si myslí, že si mohou vše dovolit, takže nejsou "všeopatrní". Pokračujeme tedy dál. 

Video: Rakovinu vyléčí třeba rozvod, vyloučit stolicí ji neradím, říká Klímová 

Mnoho onkologických pacientů jsme vyléčili, nejsem si vědoma, že bychom někoho poškodili, DNA změnit lze, 

říká šéfka centra Aktip Jarmila Klímová | Video: Daniela Drtinová, DVTV | 30:55 
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Kverulant: Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy 

Kauza české přístavy na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. 

Všechno začalo v dobách tzv. divoké privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy 

prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe převedla skupina podnikavců, mezi které patřila taková jména jako 

Ivan Kočárník, Jindřich Vodička nebo Miloslav Černý, a pokračuje dodnes. Proto je Kverulantovým cílem v této 

kauze konečně zastavit tyto sobecké kreatury, které od listopadové revoluce žijí na náš úkor. 

Co se skrývá pod pojmem České přístavy? 

Celému projektu dali zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl patrně budit dojem, že se 

jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou 

soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka. Pod pojmem České přístavy se tak skrývají všechny 

významné přístavy v povodí Labe a Vltavy na celém území České republiky včetně pozemků. 

Jak vyplývá z privatizačního projektu, odhadnutá tehdejší hodnota převedeného majetku přesahovala 500 000 

000 Kč. KUPONINVEST tento ohromný majetek údajně získal za pouhých 30 000 000 Kč. 

V zásadě byla za pakatel privatizována celá páteřní síť lodní dopravy bývalého státu. Ale protože se jednalo o 

strategický podnik, byla jeho privatizace zajištěna takzvanou zlatou akcií. Ta měla zaručit, že se noví soukromí 

vlastníci nerozhodnou podnik zlikvidovat, aby zpeněžili přístavní lukrativní pozemky. Tato obava byla víc než 

oprávněná. Že se nejednalo o ledajaké pozemky, je zřejmé, neboť jen v Praze byl privatizován veřejný 

ochranný přístav na Smíchově, veřejný ochranný přístav v Holešovicích, přístav v Radotíně a nebo příbřežní 

pozemky v Libni. Hodnota uvedených parcel se dnes pohybuje v řádech miliard korun. Ale aby bylo možné s k 

nim dostat, bylo nejprve nutné získat všechno, tedy připravit stát o jeho kontrolu. 

Nejprve zrušíme zlatou akcii! 

Výše zmíněné trio opravdu úspěšně dokázalo zrušit institut zlaté akcie. Se souhlasem ministerstva financí, dříve 

vedeného Ivanem Kočárníkem, prodalo Povodí Vltavy a Státní plavební správa za pouhých 300 Kč své zlaté 

akcie majoritnímu vlastníku, tedy do soukromých rukou. Tím se zbavily svého vlivu a kontroly nad majetkem, 

který doposud měly ve správě a který dával smysl jejich existenci. Aby toho nebylo málo, tak i nadále 

spolupracují na pokračující devastaci českých přístavů. Dnes soukromá firma České přístavy a.s. je totiž jedním 

z největších příjemců financí, které státní podnik Povodí Vltavy vynakládá na tzv. údržbu vod. Nejde o malé 

částky, ročně se pohybují v řádech stamiliónů korun. Za peníze Povodí Vltavy si současný jediný majitel 

přístavu, Ing. Miloslav Černý, bagruje svůj vlastní majetek. A jelikož současně dělá vše proto, aby přístavy zrušil, 

je záhadou, proč tyto prostředky vůbec dostává. Současný vlastník, jak se zdá, české přístavy cíleně devastuje. 

Jak se devastují české přístavy? 

Pomalu a nenápadně. Bagrování je jen kouřová clona, která jednak umožní čerpat výše zmíněné prostředky, 

jejichž čerpání se dá jen těžko kontrolovat, ale současně umožňuje zakrýt skutečnost, že se do přístavů skoro 

nic neinvestuje. Promyšleně je zanedbána i základní údržba. Důvodem je snaha vytvořit v přístavech takové 

podmínky, aby uživatelům přístavu bylo znemožněno jeho plnohodnotné využívání a oni jej opustili. 

Zdevastovaný lodní výtah 

Příkladem může být lodní výtah v Holešovicích, který po desetiletí sloužil jako jediné místo v Praze, kde bylo 

možné vytáhnout loď z vody a provést její kontrolu. Výtah je jedinou možností pro značnou část velkých lodí i 

parníků kotvících v Praze. Zkouška, kterou lodě musí podstoupit, je podobná technické kontrole vozidel. Tak 
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jako u aut je i tato zkouška povinná, a pokud ji plavidlo v daném termínu nepodstoupí, nesmí ze zákona kotvit 

v přístavu. A o to tady jde. Tím se zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jednak se místo výtahu uvolní, aby se z něj 

stala lukrativní parcela. Současně se přístav zbaví lodí, aby se přístav mohl zrušit. Neboť zákon říká, že přístav, 

který není dostatečně využívaný, může být zrušen. A že se jedná o ochranný veřejný přístav? Koho to zajímá, 

když jde o peníze! 

Přijde Praha o ochranné přístavy? 

Asi ano, pokud se nebude bránit. Ale nejprve je třeba vysvětlit funkci ochranného přístavu, kterou je především 

ochrana plavidel při povodni a za jarního tání. Tedy všech těch malých i velkých lodí, plovoucích zařízení a mol, 

které jsou na českých řekách. A že jich je. Ochranné přístavy jsou jediná bezpečná místa, kde se mohou lodě 

schovat před velkou vodou. A pokud taková strategická místa zaniknou, utržená plavidla ohrozí města a jejich 

majetek, protože zboří mosty a zbořené mosty pak zvednou hladiny řek a voda se rozleje do obytných čtvrtí a 

ohrozí životy lidí. Ale jak je vidět, to zatím nikoho moc nezajímá. Naopak! 

Povodně jako dar z nebe. Nebo z magistrátu? Miliardy korun ve prospěch soukromého vlastníka. 

Povodně 2002 byly pro současného vlastníka tzv. Českých přístavů a.s., Miloslava Černého, dar z nebe. Jednak 

byly přístavy patřičně poničeny a bylo možné ve zvláštním režimu žádat o tučné dotace, ale současně to byla 

příležitost, jak je připravit k developerské výstavbě. Pilotním projektem byl přístav v Holešovicích. Protože 

pozemky, které se v přístavu nacházely, byly převážně v zátopovém pásmu, bylo nutné je stavebně upravit. Ale 

to by bylo drahé. Bylo třeba najít někoho, kdo to zaplatí. A to se také podařilo. Proti původnímu návrhu byla 

posunuta protipovodňová stěna, která měla chránit město. Protipovodňová stěna byla zbudována na hraně 

mezi vodou a Černého pozemky. A tak za peníze města a jeho obyvatel se přístavní parcely pana Černého 

rázem zhodnotily o stovky milionů korun. A tak vznikla tzv. Prague Marina. 

Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše! 

Tehdy ještě spolu výše uvedené trio spolupracovalo, a tak mohl kapitán Vodička, fluktuant mezi několika 

politickými stranami, prohlásit: „Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše!“ 

Ukazoval přitom na Holešovický přístav a svůj projev směřoval k majitelům botelu Neptun, když chtěli na 

základě uzavřené smlouvy jednat o napojení na elektřinu a přístupové lávce k lodi. Přitom ukazoval na veřejný 

ochranný přístav a mluvil o vodě, která ze zákona patří všem a kterou má chránit a spravovat Povodí Vltavy. 

Ale to mu nevadilo. Myslel svá slova vážně. Protože majitelé Neptuna loď neprodali, tak jim za trest neumožnil 

v přístavu řádně kotvit. A tak je tomu dodnes. Botel putuje jako bludný Holanďan z místa na místo, vystaven 

nájezdům vandalů. Za třináct let, ačkoliv platí nájem podle platné smlouvy, není napojen na žádné zdroje a 

nemá své stálé místo. Byl rozkraden, posprejován a rozbit, jak jen to šlo. Dříve funkční loď je dnes vrakem. Jeho 

majitelé připravují žalobu o náhradě škody. Snad se jich soud zastane. Proč neodpluje jinam? Nemůže, protože 

je tak vysoký, že bez rozříznutí nepodjede mosty. Jeho velikost je také jeho prokletím. Neboť vzbuzuje závist. A 

závist druhým nepřeje. Příkladem může být developer Tamir Winterstein, další aktér zapojený do devastace 

přístavu. 

„Ta loď je moc velká, aby stála vedle mých projektů.“ 

To prohlásil developer Tamir Winterstein, když se měl na popud Miloslava Černého vyjádřit, zda souhlasí s 

kotvením botelu ve veřejném Holešovickém přístavu. Tamir Winterstein byl po dlouhá léta hlavní pokladničkou 

současného majitele Českých přístavů, Miloslava Černého. Z jeho peněz byl vybudován projekt Prague Marina 

na Praze 7. Přesně ten projekt, které stojí na základech financovaných z rozpočtu Hlavního města Prahy. A 

jedná se o ty stejné budovy, které před pár lety vzbudily značný rozruch, když se plné nájemníků začaly bortit. 

Tehdy to vypadalo na velký průšvih, ale v této lokalitě hrozí ještě větší nebezpečí. 

Praha 7 a Povodí Vltavy umožnily stavět bytové domy v aktivních zátopových pásmech! 

Aktivní zátopové pásmo je území, kterým při zvýšené hladině řek aktivně protéká voda. Na takových místech je 

zapovězena jakákoliv výstavba, neboť by ohrožovala majetek a životy lidí. A neumožňuje ji ani žádná výjimka. 

A přesně na takovém území byla postavena tzv. druhá etapa projektu Prague Marina. Pět vysokopodlažních 

bytových domů, kterými se asi chlubil starosta Prahy 7, když v posledním klání o post primátora poukazoval na 

to, že jeho městská část zvládá bytovou výstavbu. 

Ačkoliv bylo a je zakázané stavět v aktivním zátopovém pásmu, tak Praha 7 v čele se starostou a radní za 

územní rozvoj dali tomuto projektu zelenou. A celé to posvětilo Povodí Vltavy místo toho, aby projekt 

zakázalo. Ze zákona by dokonce mělo zmíněné projekty zbourat, protože jsou v rozporu se zákonem o vodě a 

ohrožují obyvatelstvo. Lze se jen domnívat, co vedlo zmíněné aktéry k jejich rozhodnutí, ale lze pochybovat o 



tom, že měli na paměti nedostatek bytů na Praze 7. Na komisi územního rozvoje, která výstavbu posuzovala, 

bylo namítáno, že stavba překračuje schválenou kapacitu bytové výstavby pro danou lokalitu, ale developer 

přesto svůj záměr uhájil. Proč? To ví jen zúčastnění. Ale jedno je jisté: tyto stavby ohrožují nejen jejich nové 

majitele, novopečené vlastníky bytů, ale i své okolí. A aby toho nebylo málo, odborníci údajně i zpochybňují 

protipovodňové zábrany, které zde byly následně zbudovány. 

Ty lodě musí pryč! Podepíšete, nebo máte všichni výpověď! 

S dokončením druhé etapy výstavby projektu Prague Marina vznikl problém, co s loděmi, které novým 

majitelům bytů hyzdí výhled na vodu. Dokonce jejich vlastníci mají tu drzost, že lodě v přístavu opravují a dělají 

přitom hluk! 

Není jiná volba, ty lodě musí pryč! A tak dostali všichni vlastníci lodí v Holešovickém přístavu výpověď a 

současně nabídku na uzavření nové smlouvy, která jim už nezaručuje žádná práva. Za to však umožní platit 

vyšší nájem a dostat kdykoli výpověď bez udání důvodu. A pokud se jim to nezamlouvá, tak ať táhnou! Včetně 

botelu Neptun. 

Devastace pokračuje, na řadě je Smíchovský přístav! 

Holešovickým přístavem plánovaná likvidace nekončí. Na řadě je Smíchovský přístav se svými pozemky. 

Císařská louka si o developerský projekt vysloveně říká. A tak není nic jednoduššího, než pracovat podle již 

ověřeného postupu. Dát všem výpověď. Nejdříve to ale vyzkoušet na botelu Vodník. Botelu, který zakotvil ve 

Smíchovském přístavu dávno před tím, než ho převzal současný vlastník. Botelu, který se stejně tak jako 

Neptun nemůže hnout, aniž by byl zničen. Ale koho to zajímá? Pana Černého rozhodně ne! Botel dostal na 

výběr mezi okamžitou výpovědí, nebo novou nájemní smlouvou s desetinásobným nájmem s možnou 

výpovědí, kdykoliv to Černého napadne. Těžko si ze dvou tak lákavých nabídek vybrat. Ani majitel botelu to 

neuměl a tak obě varianty odmítl. A to neměl dělat, protože pan Černý se umí bránit, a tak dal věc k soudu. 

Ačkoliv to vypadalo, že se vše v dobré obrátí, neboť soud první instance rozhodl ve prospěch botelu, dopadlo 

to nakonec špatně. Odvolací soud se postavil na stranu Černého a vůbec ho nezajímalo, že botel v přístavu 

kotví desítky let a nový majitel přístav získal již s ním. Přesněji pozemky, které jsou nutné, aby se loď dala 

provozovat. Výpovědí smlouvy na přístup k vodě byl celý problém vyřešen. 

A teď jsou na řadě sportovní kluby! 

Od šedesátých let minulého století působí na Císařské louce celá řada sportovních klubů zaměřených na vodní 

sporty. Klubů, které si předávají celé generace a které vychovaly mnoho mladých lidí k lásce k vodě. Dalo by se 

říci, že tyto aktivity k Císařské louce přirozeně patří. A kde jinde už by měly v Praze sídlit, když ne tady. V 

bezpečí veřejného ochranného přístavu. 

To si však nemyslí Ing. Černý a dělá vše proto, aby je zlikvidoval. To víte. Pozemky! I tyto kluby dostaly 

výpověď a čelí takovému nátlaku, že pět z nich už raději ukončilo svou činnost. Další sice vzdorují, ale jestli to 

půjde takto dál, nevydrží dlouho. 

Nechtějí odejít, i když mají výpověď? Třeba je vyženeme bagrem! 

Na konci února 2019 proběhla ve Smíchovském přístavu významná schůzka mezi zástupci majitelů lodí, 

zástupci Povodí Vltavy a zástupcem Českých přístavů. Miloslav Černý se schůzky nezúčastnil. Asi věděl proč! 

Setkáni mělo rozptýlit obavy obyvatel přístavu, že připravované bagrování v přístavu je ve skutečnosti taktikou, 

jak je ze Smíchova definitivně vyhnat. Tohoto úkolu se velmi aktivně zhostil generální ředitel Povodí Vltavy Ing. 

Kubala. Rozptýlit obavy účastníků se mu však nepodařilo. Jednotlivci i kluby se proto spojili a obrátili písemně 

na Povodí Vltavy s požadavkem, aby se k tomu vyjádřilo. Podle zaslaného materiálu mělo Povodí Vltavy 

vysvětlit svůj vztah k firmě České přístavy a.s., proč ji desítky let podporuje na úkor majitelů lodí, proč povolilo 

výstavbu v zátopových zónách přístavů a proč se vůbec spojilo s developerem proti nim. Požadovali také, aby 

Povodí Vltavy zmíněné věci vyšetřilo a vyvodilo z nich důsledky.Dopis byl adresován přímo do rukou 

generálního ředitele Kubaly. Jakou dostali odpověď? Žádnou. Ukázalo se, že hlavním důvodem účasti pana 

ředitele na schůzce nebylo uklidnění jejich obyvatel, ale spíše odstartování bagrování přístavu. Schůzka měla 

patrně eliminovat stížnosti na regulérnost veřejné zakázky, kterou vyhrál kdo? No přece České přístavy a.s. Ing. 

Černý získal skoro 200 000 000 korun. 

A co za to bude bagrovat? No přece svůj přístav. A tak zase z peněz nás všech profituje člověk, kterého veřejný 

zájem nezajímá, který úspěšně ničí to, co dříve bylo nás všech, a co navíc mělo sloužit k naší ochraně. Úspěšně 

za peníze a se souhlasem Povodí likviduje veřejné ochranné přístavy. A proto nastal čas vše zveřejnit, neboť to, 



co se děje s českými přístavy, se děje nám všem. A pokud se tomu nepostavíme, dopadneme stejně jako 

majitelé lodí v areálech Českých přístavů a.s. 

Máme to zapotřebí? 

Na závěr je dobré si položit otázku. Máme to zapotřebí? Opravdu je nutné, abychom skoro 30 let po revoluci 

dál tolerovali pofidérní kreatury, kteří od listopadové revoluce žijí na náš úkor, a dál volili jiné 

pseudoosobnosti, kteří je v tom podporují? Opravdu chceme, aby úřady, které mají chránit naše společné 

zájmy, místo toho kšeftovaly s developery? Logické je říci NE! Ale to nestačí. Měli bychom se bránit. Nejlépe 

tak, že viníky povedeme k odpovědnosti a budeme trvat na jejich potrestání. A politikům to připomeneme u 

voleb. 

Kverulant je připraven dotáhnout popsanou kauzu do konce. Zastavit devastaci českých přístavů, najít viníky a 

požadovat jejich potrestání. 

Ing. Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Kverulant.org: Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy 

Vojtěch Razima • 4. května 2019 • přečtení 

Reklama 

Kauza české přístavy na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. Všechno začalo v dobách tzv. divoké 

privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe 

převedla skupina podnikavců, mezi které patřila taková jména jako Ivan Kočárník, Jindřich Vodička nebo 

Miloslav Černý, a pokračuje dodnes. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze konečně zastavit tyto sobecké 

kreatury, které od listopadové revoluce žijí na náš úkor. 

Co se skrývá pod pojmem České přístavy? 

Celému projektu dali zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl patrně budit dojem, že se 

jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou 

soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka. Pod pojmem České přístavy se tak skrývají všechny 

významné přístavy v povodí Labe a Vltavy na celém území České republiky včetně pozemků. 

Jak vyplývá z privatizačního projektu, odhadnutá tehdejší hodnota převedeného majetku přesahovala 500 000 

000 Kč. KUPONINVEST tento ohromný majetek údajně získal za pouhých 30 000 000 Kč. 

V zásadě byla za pakatel privatizována celá páteřní síť lodní dopravy bývalého státu. Ale protože se jednalo o 

strategický podnik, byla jeho privatizace zajištěna takzvanou zlatou akcií. Ta měla zaručit, že se noví soukromí 

vlastníci nerozhodnou podnik zlikvidovat, aby zpeněžili přístavní lukrativní pozemky. Tato obava byla víc než 

oprávněná. Že se nejednalo o ledajaké pozemky, je zřejmé, neboť jen v Praze byl privatizován veřejný 

ochranný přístav na Smíchově, veřejný ochranný přístav v Holešovicích, přístav v Radotíně a nebo příbřežní 

pozemky v Libni. Hodnota uvedených parcel se dnes pohybuje v řádech miliard korun. Ale aby bylo možné s k 

nim dostat, bylo nejprve nutné získat všechno, tedy připravit stát o jeho kontrolu. 

Nejprve zrušíme zlatou akcii! 

Výše zmíněné trio opravdu úspěšně dokázalo zrušit institut zlaté akcie. Se souhlasem ministerstva financí, dříve 

vedeného Ivanem Kočárníkem, prodalo Povodí Vltavy a Státní plavební správa za pouhých 300 Kč své zlaté 

akcie majoritnímu vlastníku, tedy do soukromých rukou. Tím se zbavily svého vlivu a kontroly nad majetkem, 

který doposud měly ve správě a který dával smysl jejich existenci. Aby toho nebylo málo, tak i nadále 

spolupracují na pokračující devastaci českých přístavů. Dnes soukromá firma České přístavy a.s. je totiž jedním 

z největších příjemců financí, které státní podnik Povodí Vltavy vynakládá na tzv. údržbu vod. Nejde o malé 

částky, ročně se pohybují v řádech stamiliónů korun. Za peníze Povodí Vltavy si současný jediný majitel 

přístavu, Ing. Miloslav Černý, bagruje svůj vlastní majetek. A jelikož současně dělá vše proto, aby přístavy zrušil, 

je záhadou, proč tyto prostředky vůbec dostává. Současný vlastník, jak se zdá, české přístavy cíleně devastuje. 

Jak se devastují české přístavy? 

Pomalu a nenápadně. Bagrování je jen kouřová clona, která jednak umožní čerpat výše zmíněné prostředky, 

jejichž čerpání se dá jen těžko kontrolovat, ale současně umožňuje zakrýt skutečnost, že se do přístavů skoro 

nic neinvestuje. Promyšleně je zanedbána i základní údržba. Důvodem je snaha vytvořit v přístavech takové 

podmínky, aby uživatelům přístavu bylo znemožněno jeho plnohodnotné využívání a oni jej opustili. 

Zdevastovaný lodní výtah 

Příkladem může být lodní výtah v Holešovicích, který po desetiletí sloužil jako jediné místo v Praze, kde bylo 

možné vytáhnout loď z vody a provést její kontrolu. Výtah je jedinou možností pro značnou část velkých lodí i 
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parníků kotvících v Praze. Zkouška, kterou lodě musí podstoupit, je podobná technické kontrole vozidel. Tak 

jako u aut je i tato zkouška povinná, a pokud ji plavidlo v daném termínu nepodstoupí, nesmí ze zákona kotvit 

v přístavu. A o to tady jde. Tím se zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jednak se místo výtahu uvolní, aby se z něj 

stala lukrativní parcela. Současně se přístav zbaví lodí, aby se přístav mohl zrušit. Neboť zákon říká, že přístav, 

který není dostatečně využívaný, může být zrušen. A že se jedná o ochranný veřejný přístav? Koho to zajímá, 

když jde o peníze! 

Přijde Praha o ochranné přístavy? 

Asi ano, pokud se nebude bránit. Ale nejprve je třeba vysvětlit funkci ochranného přístavu, kterou je především 

ochrana plavidel při povodni a za jarního tání. Tedy všech těch malých i velkých lodí, plovoucích zařízení a mol, 

které jsou na českých řekách. A že jich je. Ochranné přístavy jsou jediná bezpečná místa, kde se mohou lodě 

schovat před velkou vodou. A pokud taková strategická místa zaniknou, utržená plavidla ohrozí města a jejich 

majetek, protože zboří mosty a zbořené mosty pak zvednou hladiny řek a voda se rozleje do obytných čtvrtí a 

ohrozí životy lidí. Ale jak je vidět, to zatím nikoho moc nezajímá. Naopak! 

Povodně jako dar z nebe. Nebo z magistrátu? Miliardy korun ve prospěch soukromého vlastníka. 

Povodně 2002 byly pro současného vlastníka tzv. Českých přístavů a.s., Miloslava Černého, dar z nebe. Jednak 

byly přístavy patřičně poničeny a bylo možné ve zvláštním režimu žádat o tučné dotace, ale současně to byla 

příležitost, jak je připravit k developerské výstavbě. Pilotním projektem byl přístav v Holešovicích. Protože 

pozemky, které se v přístavu nacházely, byly převážně v zátopovém pásmu, bylo nutné je stavebně upravit. Ale 

to by bylo drahé. Bylo třeba najít někoho, kdo to zaplatí. A to se také podařilo. Proti původnímu návrhu byla 

posunuta protipovodňová stěna, která měla chránit město. Protipovodňová stěna byla zbudována na hraně 

mezi vodou a Černého pozemky. A tak za peníze města a jeho obyvatel se přístavní parcely pana Černého 

rázem zhodnotily o stovky milionů korun. A tak vznikla tzv. Prague Marina. 

Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše! 

Tehdy ještě spolu výše uvedené trio spolupracovalo, a tak mohl kapitán Vodička, fluktuant mezi několika 

politickými stranami, prohlásit: „Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše!“ 

Ukazoval přitom na Holešovický přístav a svůj projev směřoval k majitelům botelu Neptun, když chtěli na 

základě uzavřené smlouvy jednat o napojení na elektřinu a přístupové lávce k lodi. Přitom ukazoval na veřejný 

ochranný přístav a mluvil o vodě, která ze zákona patří všem a kterou má chránit a spravovat Povodí Vltavy. 

Ale to mu nevadilo. Myslel svá slova vážně. Protože majitelé Neptuna loď neprodali, tak jim za trest neumožnil 

v přístavu řádně kotvit. A tak je tomu dodnes. Botel putuje jako bludný Holanďan z místa na místo, vystaven 

nájezdům vandalů. Za třináct let, ačkoliv platí nájem podle platné smlouvy, není napojen na žádné zdroje a 

nemá své stálé místo. Byl rozkraden, posprejován a rozbit, jak jen to šlo. Dříve funkční loď je dnes vrakem. Jeho 

majitelé připravují žalobu o náhradu škody. Snad se jich soud zastane. Proč neodpluje jinam? Nemůže, protože 

je tak vysoký, že bez rozříznutí nepodjede mosty. Jeho velikost je také jeho prokletím. Neboť vzbuzuje závist. A 

závist druhým nepřeje. Příkladem může být developer Tamir Winterstein, další aktér zapojený do devastace 

přístavu. 

„Ta loď je moc velká, aby stála vedle mých projektů.“ 

To prohlásil developer Tamir Winterstein, když se měl na popud Miloslava Černého vyjádřit, zda souhlasí s 

kotvením botelu ve veřejném Holešovickém přístavu. Tamir Winterstein byl po dlouhá léta hlavní pokladničkou 

současného majitele Českých přístavů, Miloslava Černého. Z jeho peněz byl vybudován projekt Prague Marina 

na Praze 7. Přesně ten projekt, které stojí na základech financovaných z rozpočtu Hlavního města Prahy. A 

jedná se o ty stejné budovy, které před pár lety vzbudily značný rozruch, když se plné nájemníků začaly bortit. 

Tehdy to vypadalo na velký průšvih, ale v této lokalitě hrozí ještě větší nebezpečí. 

Praha 7 a Povodí Vltavy umožnily stavět bytové domy v aktivních zátopových pásmech! 

Aktivní zátopové pásmo je území, kterým při zvýšené hladině řek aktivně protéká voda. Na takových místech je 

zapovězena jakákoliv výstavba, neboť by ohrožovala majetek a životy lidí. A neumožňuje ji ani žádná výjimka. 

A přesně na takovém území byla postavena tzv. druhá etapa projektu Prague Marina. Pět vysokopodlažních 

bytových domů, kterými se asi chlubil starosta Prahy 7, když v posledním klání o post primátora poukazoval na 

to, že jeho městská část zvládá bytovou výstavbu. 

Ačkoliv bylo a je zakázané stavět v aktivním zátopovém pásmu, tak Praha 7 v čele se starostou a radní za 

územní rozvoj dali tomuto projektu zelenou. A celé to posvětilo Povodí Vltavy místo toho, aby projekt 

zakázalo. Ze zákona by dokonce mělo zmíněné projekty zbourat, protože jsou v rozporu se zákonem o vodě a 



ohrožují obyvatelstvo. Lze se jen domnívat, co vedlo zmíněné aktéry k jejich rozhodnutí, ale lze pochybovat o 

tom, že měli na paměti nedostatek bytů na Praze 7. Na komisi územního rozvoje, která výstavbu posuzovala, 

bylo namítáno, že stavba překračuje schválenou kapacitu bytové výstavby pro danou lokalitu, ale developer 

přesto svůj záměr uhájil. Proč? To ví jen zúčastnění. Ale jedno je jisté: tyto stavby ohrožují nejen jejich nové 

majitele, novopečené vlastníky bytů, ale i své okolí. A aby toho nebylo málo, odborníci údajně i zpochybňují 

protipovodňové zábrany, které zde byly následně zbudovány. 

Ty lodě musí pryč! Podepíšete, nebo máte všichni výpověď! 

S dokončením druhé etapy výstavby projektu Prague Marina vznikl problém, co s loděmi, které novým 

majitelům bytů hyzdí výhled na vodu. Dokonce jejich vlastníci mají tu drzost, že lodě v přístavu opravují a dělají 

přitom hluk! 

Není jiná volba, ty lodě musí pryč! A tak dostali všichni vlastníci lodí v Holešovickém přístavu výpověď a 

současně nabídku na uzavření nové smlouvy, která jim už nezaručuje žádná práva. Zato však umožní platit 

vyšší nájem a dostat kdykoli výpověď bez udání důvodu. A pokud se jim to nezamlouvá, tak ať táhnou! Včetně 

botelu Neptun. 

Devastace pokračuje, na řadě je Smíchovský přístav! 

Holešovickým přístavem plánovaná likvidace nekončí. Na řadě je Smíchovský přístav se svými pozemky. 

Císařská louka si o developerský projekt vysloveně říká. A tak není nic jednoduššího, než pracovat podle již 

ověřeného postupu. Dát všem výpověď. Nejdříve to ale vyzkoušet na botelu Vodník. Botelu, který zakotvil ve 

Smíchovském přístavu dávno před tím, než ho převzal současný vlastník. Botelu, který se stejně tak jako 

Neptun nemůže hnout, aniž by byl zničen. Ale koho to zajímá? Pana Černého rozhodně ne! Botel dostal na 

výběr mezi okamžitou výpovědí, nebo novou nájemní smlouvou s desetinásobným nájmem s možnou 

výpovědí, kdykoliv to Černého napadne. Těžko si ze dvou tak lákavých nabídek vybrat. Ani majitel botelu to 

neuměl a tak obě varianty odmítl. A to neměl dělat, protože pan Černý se umí bránit, a tak dal věc k soudu. 

Ačkoliv to vypadalo, že se vše v dobré obrátí, neboť soud první instance rozhodl ve prospěch botelu, dopadlo 

to nakonec špatně. Odvolací soud se postavil na stranu Černého a vůbec ho nezajímalo, že botel v přístavu 

kotví desítky let a nový majitel přístav získal již s ním. Přesněji pozemky, které jsou nutné, aby se loď dala 

provozovat. Výpovědí smlouvy na přístup k vodě byl celý problém vyřešen. 

A teď jsou na řadě sportovní kluby! 

Od šedesátých let minulého století působí na Císařské louce celá řada sportovních klubů zaměřených na vodní 

sporty. Klubů, které si předávají celé generace a které vychovaly mnoho mladých lidí k lásce k vodě. Dalo by se 

říci, že tyto aktivity k Císařské louce přirozeně patří. A kde jinde už by měly v Praze sídlit, když ne tady. V 

bezpečí veřejného ochranného přístavu. 

To si však nemyslí Ing. Černý a dělá vše proto, aby je zlikvidoval. To víte. Pozemky! I tyto kluby dostaly 

výpověď a čelí takovému nátlaku, že pět z nich už raději ukončilo svou činnost. Další sice vzdorují, ale jestli to 

půjde takto dál, nevydrží dlouho. 

Nechtějí odejít, i když mají výpověď? Vyženeme je třeba bagrem! 

Na konci února 2019 proběhla ve Smíchovském přístavu významná schůzka mezi zástupci majitelů lodí, 

zástupci Povodí Vltavy a zástupcem Českých přístavů. Miloslav Černý se schůzky nezúčastnil. Asi věděl proč! 

Setkáni mělo rozptýlit obavy obyvatel přístavu, že připravované bagrování v přístavu je ve skutečnosti taktikou, 

jak je ze Smíchova definitivně vyhnat. Tohoto úkolu se velmi aktivně zhostil generální ředitel Povodí Vltavy Ing. 

Kubala. Rozptýlit obavy účastníků se mu však nepodařilo. Jednotlivci i kluby se proto spojili a obrátili písemně 

na Povodí Vltavy s požadavkem, aby se k tomu vyjádřilo. Podle zaslaného materiálu mělo Povodí Vltavy 

vysvětlit svůj vztah k firmě České přístavy a.s., proč ji desítky let podporuje na úkor majitelů lodí, proč povolilo 

výstavbu v zátopových zónách přístavů a proč se vůbec spojilo s developerem proti nim. Požadovali také, aby 

Povodí Vltavy zmíněné věci vyšetřilo a vyvodilo z nich důsledky. Dopis byl adresován přímo do rukou 

generálního ředitele Kubaly. 

Jakou dostali odpověď? Žádnou. Ukázalo se, že hlavním důvodem účasti pana ředitele na schůzce nebylo 

uklidnění jejich obyvatel, ale spíše odstartování bagrování přístavu. Schůzka měla patrně eliminovat stížnosti 

na regulérnost veřejné zakázky, kterou vyhrál kdo? No přece České přístavy a.s. Ing. Černý získal skoro 200 000 

000 korun. 

A co za to bude bagrovat? No přece svůj přístav. A tak zase z peněz nás všech profituje člověk, kterého veřejný 

zájem nezajímá, který úspěšně ničí to, co dříve bylo nás všech, a co navíc mělo sloužit k naší ochraně. Úspěšně 



za peníze a se souhlasem Povodí likviduje veřejné ochranné přístavy. A proto nastal čas vše zveřejnit, neboť to, 

co se děje s českými přístavy, se děje nám všem. A pokud se tomu nepostavíme, dopadneme stejně jako 

majitelé lodí v areálech Českých přístavů a.s. 

Máme to zapotřebí? 

Na závěr je dobré si položit otázku. Máme to zapotřebí? Opravdu je nutné, abychom skoro 30 let po revoluci 

dál tolerovali pofidérní kreatury, kteří od listopadové revoluce žijí na náš úkor, a dál volili jiné 

pseudoosobnosti, kteří je v tom podporují? Opravdu chceme, aby úřady, které mají chránit naše společné 

zájmy, místo toho kšeftovaly s developery? Logické je říci NE! Ale to nestačí. Měli bychom se bránit. Nejlépe 

tak, že viníky povedeme k odpovědnosti a budeme trvat na jejich potrestání. A politikům to připomeneme u 

voleb. 

Kverulant připraven dotáhnout popsanou kauzu do konce. Zastavit devastaci českých přístavů, najít viníky a 

požadovat jejich potrestání. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 
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Kverulant.org: Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy 

Kauza české přístavy na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. Všechno začalo v dobách tzv. divoké 

privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe 

převedla skupina podnikavců, mezi které patřila taková jména jako Ivan Kočárník, Jindřich Vodička nebo 

Miloslav Černý, a pokračuje dodnes. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze konečně zastavit tyto sobecké 

kreatury, které od listopadové revoluce žijí na náš úkor. 

Co se skrývá pod pojmem České přístavy? 

Celému projektu dali zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl patrně budit dojem, že se 

jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou 

soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka. Pod pojmem České přístavy se tak skrývají všechny 

významné přístavy v povodí Labe a Vltavy na celém území České republiky včetně pozemků. 

Jak vyplývá z privatizačního projektu, odhadnutá tehdejší hodnota převedeného majetku přesahovala 500 000 

000 Kč. KUPONINVEST tento ohromný majetek údajně získal za pouhých 30 000 000 Kč. 

V zásadě byla za pakatel privatizována celá páteřní síť lodní dopravy bývalého státu. Ale protože se jednalo o 

strategický podnik, byla jeho privatizace zajištěna takzvanou zlatou akcií. Ta měla zaručit, že se noví soukromí 

vlastníci nerozhodnou podnik zlikvidovat, aby zpeněžili přístavní lukrativní pozemky. Tato obava byla víc než 

oprávněná. Že se nejednalo o ledajaké pozemky, je zřejmé, neboť jen v Praze byl privatizován veřejný 

ochranný přístav na Smíchově, veřejný ochranný přístav v Holešovicích, přístav v Radotíně a nebo příbřežní 

pozemky v Libni. Hodnota uvedených parcel se dnes pohybuje v řádech miliard korun. Ale aby bylo možné s k 

nim dostat, bylo nejprve nutné získat všechno, tedy připravit stát o jeho kontrolu. 

Nejprve zrušíme zlatou akcii! 

Výše zmíněné trio opravdu úspěšně dokázalo zrušit institut zlaté akcie. Se souhlasem ministerstva financí, dříve 

vedeného Ivanem Kočárníkem, prodalo Povodí Vltavy a Státní plavební správa za pouhých 300 Kč své zlaté 

akcie majoritnímu vlastníku, tedy do soukromých rukou. Tím se zbavily svého vlivu a kontroly nad majetkem, 

který doposud měly ve správě a který dával smysl jejich existenci. Aby toho nebylo málo, tak i nadále 

spolupracují na pokračující devastaci českých přístavů. Dnes soukromá firma České přístavy a.s. je totiž jedním 

z největších příjemců financí, které státní podnik Povodí Vltavy vynakládá na tzv. údržbu vod. Nejde o malé 

částky, ročně se pohybují v řádech stamiliónů korun. Za peníze Povodí Vltavy si současný jediný majitel 

přístavu, Ing. Miloslav Černý, bagruje svůj vlastní majetek. A jelikož současně dělá vše proto, aby přístavy zrušil, 

je záhadou, proč tyto prostředky vůbec dostává. Současný vlastník, jak se zdá, české přístavy cíleně devastuje. 

Jak se devastují české přístavy? 

Pomalu a nenápadně. Bagrování je jen kouřová clona, která jednak umožní čerpat výše zmíněné prostředky, 

jejichž čerpání se dá jen těžko kontrolovat, ale současně umožňuje zakrýt skutečnost, že se do přístavů skoro 

nic neinvestuje. Promyšleně je zanedbána i základní údržba. Důvodem je snaha vytvořit v přístavech takové 

podmínky, aby uživatelům přístavu bylo znemožněno jeho plnohodnotné využívání a oni jej opustili. 

Zdevastovaný lodní výtah 

Příkladem může být lodní výtah v Holešovicích, který po desetiletí sloužil jako jediné místo v Praze, kde bylo 

možné vytáhnout loď z vody a provést její kontrolu. Výtah je jedinou možností pro značnou část velkých lodí i 

parníků kotvících v Praze. Zkouška, kterou lodě musí podstoupit, je podobná technické kontrole vozidel. Tak 

jako u aut je i tato zkouška povinná, a pokud ji plavidlo v daném termínu nepodstoupí, nesmí ze zákona kotvit 
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v přístavu. A o to tady jde. Tím se zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jednak se místo výtahu uvolní, aby se z něj 

stala lukrativní parcela. Současně se přístav zbaví lodí, aby se přístav mohl zrušit. Neboť zákon říká, že přístav, 

který není dostatečně využívaný, může být zrušen. A že se jedná o ochranný veřejný přístav? Koho to zajímá, 

když jde o peníze! 

Přijde Praha o ochranné přístavy? 

Asi ano, pokud se nebude bránit. Ale nejprve je třeba vysvětlit funkci ochranného přístavu, kterou je především 

ochrana plavidel při povodni a za jarního tání. Tedy všech těch malých i velkých lodí, plovoucích zařízení a mol, 

které jsou na českých řekách. A že jich je. Ochranné přístavy jsou jediná bezpečná místa, kde se mohou lodě 

schovat před velkou vodou. A pokud taková strategická místa zaniknou, utržená plavidla ohrozí města a jejich 

majetek, protože zboří mosty a zbořené mosty pak zvednou hladiny řek a voda se rozleje do obytných čtvrtí a 

ohrozí životy lidí. Ale jak je vidět, to zatím nikoho moc nezajímá. Naopak! 

Povodně jako dar z nebe. Nebo z magistrátu? Miliardy korun ve prospěch soukromého vlastníka. 

Povodně 2002 byly pro současného vlastníka tzv. Českých přístavů a.s., Miloslava Černého, dar z nebe. Jednak 

byly přístavy patřičně poničeny a bylo možné ve zvláštním režimu žádat o tučné dotace, ale současně to byla 

příležitost, jak je připravit k developerské výstavbě. Pilotním projektem byl přístav v Holešovicích. Protože 

pozemky, které se v přístavu nacházely, byly převážně v zátopovém pásmu, bylo nutné je stavebně upravit. Ale 

to by bylo drahé. Bylo třeba najít někoho, kdo to zaplatí. A to se také podařilo. Proti původnímu návrhu byla 

posunuta protipovodňová stěna, která měla chránit město. Protipovodňová stěna byla zbudována na hraně 

mezi vodou a Černého pozemky. A tak za peníze města a jeho obyvatel se přístavní parcely pana Černého 

rázem zhodnotily o stovky milionů korun. A tak vznikla tzv. Prague Marina. 

googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/400x200', [400, 200]).display(); 

Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše! 

Tehdy ještě spolu výše uvedené trio spolupracovalo, a tak mohl kapitán Vodička, fluktuant mezi několika 

politickými stranami, prohlásit: „Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše!“ 

Ukazoval přitom na Holešovický přístav a svůj projev směřoval k majitelům botelu Neptun, když chtěli na 

základě uzavřené smlouvy jednat o napojení na elektřinu a přístupové lávce k lodi. Přitom ukazoval na veřejný 

ochranný přístav a mluvil o vodě, která ze zákona patří všem a kterou má chránit a spravovat Povodí Vltavy. 

Ale to mu nevadilo. Myslel svá slova vážně. Protože majitelé Neptuna loď neprodali, tak jim za trest neumožnil 

v přístavu řádně kotvit. A tak je tomu dodnes. Botel putuje jako bludný Holanďan z místa na místo, vystaven 

nájezdům vandalů. Za třináct let, ačkoliv platí nájem podle platné smlouvy, není napojen na žádné zdroje a 

nemá své stálé místo. Byl rozkraden, posprejován a rozbit, jak jen to šlo. Dříve funkční loď je dnes vrakem. Jeho 

majitelé připravují žalobu o náhradu škody. Snad se jich soud zastane. Proč neodpluje jinam? Nemůže, protože 

je tak vysoký, že bez rozříznutí nepodjede mosty. Jeho velikost je také jeho prokletím. Neboť vzbuzuje závist. A 

závist druhým nepřeje. Příkladem může být developer Tamir Winterstein, další aktér zapojený do devastace 

přístavu. 

„Ta loď je moc velká, aby stála vedle mých projektů.“ 

To prohlásil developer Tamir Winterstein, když se měl na popud Miloslava Černého vyjádřit, zda souhlasí s 

kotvením botelu ve veřejném Holešovickém přístavu. Tamir Winterstein byl po dlouhá léta hlavní pokladničkou 

současného majitele Českých přístavů, Miloslava Černého. Z jeho peněz byl vybudován projekt Prague Marina 

na Praze 7. Přesně ten projekt, které stojí na základech financovaných z rozpočtu Hlavního města Prahy. A 

jedná se o ty stejné budovy, které před pár lety vzbudily značný rozruch, když se plné nájemníků začaly bortit. 

Tehdy to vypadalo na velký průšvih, ale v této lokalitě hrozí ještě větší nebezpečí. 

Praha 7 a Povodí Vltavy umožnily stavět bytové domy v aktivních zátopových pásmech! 

Aktivní zátopové pásmo je území, kterým při zvýšené hladině řek aktivně protéká voda. Na takových místech je 

zapovězena jakákoliv výstavba, neboť by ohrožovala majetek a životy lidí. A neumožňuje ji ani žádná výjimka. 

A přesně na takovém území byla postavena tzv. druhá etapa projektu Prague Marina. Pět vysokopodlažních 

bytových domů, kterými se asi chlubil starosta Prahy 7, když v posledním klání o post primátora poukazoval na 

to, že jeho městská část zvládá bytovou výstavbu. 

Ačkoliv bylo a je zakázané stavět v aktivním zátopovém pásmu, tak Praha 7 v čele se starostou a radní za 

územní rozvoj dali tomuto projektu zelenou. A celé to posvětilo Povodí Vltavy místo toho, aby projekt 

zakázalo. Ze zákona by dokonce mělo zmíněné projekty zbourat, protože jsou v rozporu se zákonem o vodě a 

ohrožují obyvatelstvo. Lze se jen domnívat, co vedlo zmíněné aktéry k jejich rozhodnutí, ale lze pochybovat o 



tom, že měli na paměti nedostatek bytů na Praze 7. Na komisi územního rozvoje, která výstavbu posuzovala, 

bylo namítáno, že stavba překračuje schválenou kapacitu bytové výstavby pro danou lokalitu, ale developer 

přesto svůj záměr uhájil. Proč? To ví jen zúčastnění. Ale jedno je jisté: tyto stavby ohrožují nejen jejich nové 

majitele, novopečené vlastníky bytů, ale i své okolí. A aby toho nebylo málo, odborníci údajně i zpochybňují 

protipovodňové zábrany, které zde byly následně zbudovány. 

Ty lodě musí pryč! Podepíšete, nebo máte všichni výpověď! 

S dokončením druhé etapy výstavby projektu Prague Marina vznikl problém, co s loděmi, které novým 

majitelům bytů hyzdí výhled na vodu. Dokonce jejich vlastníci mají tu drzost, že lodě v přístavu opravují a dělají 

přitom hluk! 

Není jiná volba, ty lodě musí pryč! A tak dostali všichni vlastníci lodí v Holešovickém přístavu výpověď a 

současně nabídku na uzavření nové smlouvy, která jim už nezaručuje žádná práva. Zato však umožní platit 

vyšší nájem a dostat kdykoli výpověď bez udání důvodu. A pokud se jim to nezamlouvá, tak ať táhnou! Včetně 

botelu Neptun. 

Devastace pokračuje, na řadě je Smíchovský přístav! 

Holešovickým přístavem plánovaná likvidace nekončí. Na řadě je Smíchovský přístav se svými pozemky. 

Císařská louka si o developerský projekt vysloveně říká. A tak není nic jednoduššího, než pracovat podle již 

ověřeného postupu. Dát všem výpověď. Nejdříve to ale vyzkoušet na botelu Vodník. Botelu, který zakotvil ve 

Smíchovském přístavu dávno před tím, než ho převzal současný vlastník. Botelu, který se stejně tak jako 

Neptun nemůže hnout, aniž by byl zničen. Ale koho to zajímá? Pana Černého rozhodně ne! Botel dostal na 

výběr mezi okamžitou výpovědí, nebo novou nájemní smlouvou s desetinásobným nájmem s možnou 

výpovědí, kdykoliv to Černého napadne. Těžko si ze dvou tak lákavých nabídek vybrat. Ani majitel botelu to 

neuměl a tak obě varianty odmítl. A to neměl dělat, protože pan Černý se umí bránit, a tak dal věc k soudu. 

Ačkoliv to vypadalo, že se vše v dobré obrátí, neboť soud první instance rozhodl ve prospěch botelu, dopadlo 

to nakonec špatně. Odvolací soud se postavil na stranu Černého a vůbec ho nezajímalo, že botel v přístavu 

kotví desítky let a nový majitel přístav získal již s ním. Přesněji pozemky, které jsou nutné, aby se loď dala 

provozovat. Výpovědí smlouvy na přístup k vodě byl celý problém vyřešen. 

A teď jsou na řadě sportovní kluby! 

Od šedesátých let minulého století působí na Císařské louce celá řada sportovních klubů zaměřených na vodní 

sporty. Klubů, které si předávají celé generace a které vychovaly mnoho mladých lidí k lásce k vodě. Dalo by se 

říci, že tyto aktivity k Císařské louce přirozeně patří. A kde jinde už by měly v Praze sídlit, když ne tady. V 

bezpečí veřejného ochranného přístavu. 

To si však nemyslí Ing. Černý a dělá vše proto, aby je zlikvidoval. To víte. Pozemky! I tyto kluby dostaly 

výpověď a čelí takovému nátlaku, že pět z nich už raději ukončilo svou činnost. Další sice vzdorují, ale jestli to 

půjde takto dál, nevydrží dlouho. 

Nechtějí odejít, i když mají výpověď? Vyženeme je třeba bagrem! 

Na konci února 2019 proběhla ve Smíchovském přístavu významná schůzka mezi zástupci majitelů lodí, 

zástupci Povodí Vltavy a zástupcem Českých přístavů. Miloslav Černý se schůzky nezúčastnil. Asi věděl proč! 

Setkáni mělo rozptýlit obavy obyvatel přístavu, že připravované bagrování v přístavu je ve skutečnosti taktikou, 

jak je ze Smíchova definitivně vyhnat. Tohoto úkolu se velmi aktivně zhostil generální ředitel Povodí Vltavy Ing. 

Kubala. Rozptýlit obavy účastníků se mu však nepodařilo. Jednotlivci i kluby se proto spojili a obrátili písemně 

na Povodí Vltavy s požadavkem, aby se k tomu vyjádřilo. Podle zaslaného materiálu mělo Povodí Vltavy 

vysvětlit svůj vztah k firmě České přístavy a.s., proč ji desítky let podporuje na úkor majitelů lodí, proč povolilo 

výstavbu v zátopových zónách přístavů a proč se vůbec spojilo s developerem proti nim. Požadovali také, aby 

Povodí Vltavy zmíněné věci vyšetřilo a vyvodilo z nich důsledky. Dopis byl adresován přímo do rukou 

generálního ředitele Kubaly. 

Jakou dostali odpověď? Žádnou. Ukázalo se, že hlavním důvodem účasti pana ředitele na schůzce nebylo 

uklidnění jejich obyvatel, ale spíše odstartování bagrování přístavu. Schůzka měla patrně eliminovat stížnosti 

na regulérnost veřejné zakázky, kterou vyhrál kdo? No přece České přístavy a.s. Ing. Černý získal skoro 200 000 

000 korun. 

A co za to bude bagrovat? No přece svůj přístav. A tak zase z peněz nás všech profituje člověk, kterého veřejný 

zájem nezajímá, který úspěšně ničí to, co dříve bylo nás všech, a co navíc mělo sloužit k naší ochraně. Úspěšně 

za peníze a se souhlasem Povodí likviduje veřejné ochranné přístavy. A proto nastal čas vše zveřejnit, neboť to, 



co se děje s českými přístavy, se děje nám všem. A pokud se tomu nepostavíme, dopadneme stejně jako 

majitelé lodí v areálech Českých přístavů a.s. 

Máme to zapotřebí? 

Na závěr je dobré si položit otázku. Máme to zapotřebí? Opravdu je nutné, abychom skoro 30 let po revoluci 

dál tolerovali pofidérní kreatury, kteří od listopadové revoluce žijí na náš úkor, a dál volili jiné 

pseudoosobnosti, kteří je v tom podporují? Opravdu chceme, aby úřady, které mají chránit naše společné 

zájmy, místo toho kšeftovaly s developery? Logické je říci NE! Ale to nestačí. Měli bychom se bránit. Nejlépe 

tak, že viníky povedeme k odpovědnosti a budeme trvat na jejich potrestání. A politikům to připomeneme u 

voleb. 

Kverulant připraven dotáhnout popsanou kauzu do konce. Zastavit devastaci českých přístavů, najít viníky a 

požadovat jejich potrestání. 

// 
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Reakce na článek „Kverulant: Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy“ 

Povodí Vltavy, státní podnik, reaguje tímto na řadu nepravdivých a zavádějících informací, obsažených ve výše 

uvedeném textu. 

Především není pravda, že by za státní peníze soukromý majitel udržoval svůj vlastní majetek, jak uvádí autor 

článku. Vodní část ochranného přístavu Praha – Smíchov na Vltavě je totiž integrální součástí vodní cesty, 

jejímž správcem je státní podnik Povodí Vltavy (správce vodní části přístavu). Povinnost správce vodní cesty 

udržet plavební hloubky na vodní cestě vyplývá z ustanovení § 5 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Práce na obnově plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – 

Smíchov, které v současné době probíhají, jsou proto zcela v souladu se zákonem a jejich prováděním plní 

státní podnik Povodí Vltavy svou zákonnou povinnost. V této souvislosti připomínáme, že zhotovitel prací na 

obnově plavebních hloubek vzešel z řádného otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, což lze samozřejmě doložit. 

Je rovněž na místě připomenout, že správce vodní cesty oznámil majitelům a provozovatelům plavidel v 

ochranném přístavu Praha – Smíchov svůj záměr zahájit práce na obnově plavebních hloubek s více než 

tříměsíčním předstihem formou informačních letáků, které v přístavu rozmístil, a rovněž tiskovou zprávou, 

uveřejněnou na webu a na Facebookovém profilu státního podniku Povodí Vltavy. Zde, kromě jiného, správce 

vodní cesty zdůraznil, že sediment ze dna přístavního bazénu bude těžen plovoucími zařízeními z vodní 

hladiny a jeho odvoz bude probíhat za využití lodní dopravy, bez jakéhokoliv nuceného přemístění či vymístění 

v přístavu kotvících plavidel a zařízení mimo prostor přístavu. A že případná manipulace s kotvícími plavidly a 

zařízeními v přístavu může probíhat pouze na základě písemné dohody osoby oprávněné jednat jménem 

majitele tohoto plavidla, resp. plovoucího zařízení, a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele akce. 

Konstatujeme, že v dosavadním průběhu výše uvedených prací jsme od řady majitelů a provozovatelů plavidel 

obdrželi pozitivní reakce a že komunikace s nimi probíhá ze strany správce vodní cesty bez problémů. Jiná věc 

je, že při užívání přístavu může existovat nedohoda mezi vlastníky či provozovateli plavidel a vlastníkem 

pozemků na březích ochranného přístavu Praha – Smíchov (správcem pozemní části přístavu). To je však právní 

vztah, do kterého správce vodní cesty nijak nezasahuje, protože mu to nepřísluší. Činnost správce vodní cesty 

ve prospěch řádného fungování ochranného přístavu Praha – Smíchov však nemůže být v žádném případě 

označována za „likvidaci českých přístavu“, jak lživě uvádí autor shora uvedeného článku. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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NSS: Neveřejnost jednání orgánu povinného subjektu 

Neveřejnost jednání o věcech spadajících do působnosti mandátového a imunitního výboru (§ 45 odst. 2 

zákona č. 90/1999 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny) není rovna zákazu zveřejňování informací, s 

nimiž tento výbor pracuje, či výstupů, které svou činností vytváří. Povinný subjekt není při poskytování 

informací podle zákona č. 106/1995 Sb., o svobodném přístupu k informacím, omezen zákonem stanovenou 

neveřejností jednání svého orgánu, jemuž byla požadovaná informace určena. Neveřejnost jednání je pouze 

nástrojem ochrany jeho průběhu, a není tedy důvodem, pro který by bylo možné požadovanou informaci bez 

dalšího neposkytnout, respektive žádost o její poskytnutí odmítnout. 

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2018, čj. 10 A 51/2016-53) 

Zdroj: č. 3865/2019 , Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sbirka.nssoud.cz) 

PRÁVO NA INFORMACE: NEVEŘEJNOST JEDNÁNÍ ORGÁNU POVINNÉHO SUBJEKTU 

k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném k 19. 1. 2016 

k § 45 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 

Věc: Obecně prospěšná společnost Kverulant.org proti Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky o poskytnutí informace. 

Dne 2. 12. 2015 podala žalobkyně ke Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu (povinnému subjektu) žádost 

o informace ohledně činnosti člena Rady ČTÚ Ing. RNDr. J. P. Žádost byla podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítnuta s odůvodněním, že členy Rady ČTÚ 

jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu, proto se požadovaná informace ve smyslu § 

14 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím nevztahuje k působnosti Poslanecké sněmovny. Člen 

Rady ČTÚ předkládá mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny čestné prohlášení; je povinen 

tak učinit do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny 

bylo toto oznámení Ing. P. doručeno dne 22. 6. 2015 a bylo vzato na vědomí. Dle povinného subjektu nelze 

žádosti vyhovět také proto, že podle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím je nutno při poskytování 

informací dbát na ochranu osobnosti. Jednání mandátového a imunitního výboru je vždy neveřejné podle § 45 

odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ze všech těchto důvodů byla žádost 

odmítnuta rozhodnutím čj. 13830/2015 ze dne 11. 12. 2015. 

Proti rozhodnutí povinného subjektu brojila žalobkyně odvoláním, které vedoucí žalované rozhodnutím ze dne 

19. 1. 2016 zamítl. 

Rozhodnutí vedoucího žalované napadla žalobkyně žalobou u Městského soudu v Praze. 

V ní mimo jiné namítala, že neveřejnost jednání mandátového a imunitního výboru není překážkou 

poskytování informací povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V právních 

předpisech zakotvená povinnost mlčenlivosti či zásada neveřejnosti jednání se týká pouze pracovníků (tedy 

jednotlivců), ale nikoli povinného subjektu (jakožto celku), který má podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím povinnost žadateli podat informaci. Mlčenlivost jednotlivých zaměstnanců povinné osoby ani 

neveřejnost jednání orgánu povinné osoby se proto nemůže stát legitimním důvodem pro odepření informace 

povinným subjektem. 
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Žalovaná ve svém vyjádření setrvala na svém původním stanovisku. Uvedla, že jednání mandátního a 

imunitního výboru jsou dle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vždy neveřejná. Účastní se jich 

pouze členové výboru a další osoby, o kterých tak stanoví Ústava. Neveřejnost se vztahuje i na materiály, které 

jsou výboru předkládány k projednání. Neveřejnost zasedání tohoto výboru je tak stanovena jako pravidlo. 

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. 

Z ODŮVODNĚNÍ: 

(…) 

K neveřejnosti jednání mandátového a imunitního výboru 

[34] Žalovaná poukázala na skutečnost, že podle § 45 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny jsou 

jednání mandátového a imunitního výboru vždy neveřejná. Účast na jednání je umožněna pouze členům 

tohoto výboru a dalším osobám, u kterých to Ústava stanoví, případně osobám, s jejichž účastí na jednání 

mandátový a imunitní výbor souhlasil. Soud se nicméně ztotožňuje s argumentací žalobkyně, že neveřejnost 

jednání, stejně jako povinnost zachovávat mlčenlivost uloženou zvláštními právními předpisy, není bez dalšího 

překážkou pro poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

[35] Podle § 19 zákona o svobodném přístupu k informacím není umožnění přístupu k informacím nebo 

poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem porušením povinnosti zachovávat 

mlčenlivost uložené zvláštními zákony. Jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, 

čj. 2 As 132/2011-121, povinnost mlčenlivosti nemá ve svém důsledku omezit aplikaci zákona o svobodném 

přístupu k informacím, neboť by to vedlo k absurdnímu závěru, že podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím by sice informace měla být poskytnuta, nicméně s ohledem na povinnost mlčenlivosti jednotlivých 

zaměstnanců povinného subjektu by k tomu dojít nemohlo. Nejvyšší správní soud uvedl, že „povinnost 

mlčenlivosti je vztažena pouze k jednotlivým fyzickým osobám, typicky jednotlivým zaměstnancům úřadu, 

netýká se však povinného subjektu jako celku, respektive netýká se jej v situaci, kdy je naopak povinen 

vykonávat svou veřejnoprávní působnost v oblasti poskytování informací, stanovenou mu informačními 

zákony“. Střet práva na informace a povinnosti zachovávat mlčenlivost je tedy vyřešen ve prospěch 

poskytování informací. 

[36] Stejně jako není povinný subjekt při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím vázán povinností mlčenlivosti, není omezen ani zákonem stanovenou neveřejností jednání svého 

orgánu, jemuž byla požadovaná informace určena. Neveřejnost jednání (zde mandátového a imunitního 

výboru) je nástrojem ochrany jeho průběhu, tedy nástrojem procesním. Neveřejnost jednání o věcech 

spadajících do působnosti mandátového a imunitního výboru však není rovna zákazu zveřejňování informací, s 

nimiž tento výbor pracuje, či výstupů, které svou činností vytváří. Odkaz na neveřejnost jednání mandátového a 

imunitního výboru podle § 45 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny tedy není důvodem, pro který by 

bylo možné požadovanou informaci bez dalšího neposkytnout, resp. žádost o její poskytnutí odmítnout. 

[37] Na druhou stranu, poskytnutí informací, jimiž povinný subjekt disponuje, ať už se jedná o informace, na 

něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost, či informace, které mají být či byly projednávány v rámci 

neveřejného jednání povinného subjektu (jeho orgánu), lze v konkrétních případech odepřít. Důvodem pro 

takové odepření však nemůže být odkaz na zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost, ani skutečnost, že 

požadované informace byly předmětem neveřejného jednání povinného subjektu, nýbrž některý z důvodů pro 

odepření informací, který je vymezen zákonem o svobodném přístupu k informacím (ochrana utajovaných 

informací, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti 

majetkových poměrů a další omezení podle § 11). Lze shrnout, že žalovaná nebyla oprávněna žádost žalobkyně 

o informace odmítnout ani s poukazem na neveřejnost jednání mandátového a imunitního výboru. 

Autor: SbNSS 

Autor: all 
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Vojtěch Razima: Nevyžádané dary Kverulant billboardařům vrátil 

V minulých dnech obdržel známý bojovník proti billboardům, obecně prospěšná organizace Kverulant.org 

poštovní poukázkou čtyři dary v celkové výši 47 tisíc korun. 

Kverulant vypátral, že všechny poházejí od finančního ředitele společnosti JCDecaux. JCDecaux je česká 

dvojka na trhu s venkovní reklamou a působí zejména v Praze. Tam Kverulant stojí v čele kampaně Odstraňme 

z Prahy billboardový smog. Navíc manažer JCDecaux Tomáš Tenzer čelí před soudem obvinění z korupce a 

manipulace s veřejnými zakázkami. 

JCDecaux podle obžaloby vyplácela statisícové částky někdejšímu starostovi Prahy 1 Michalu Valentovi. Ten 

měl zajistit hladký průběh tendru na reklamu. Proto Kverulant dnes billboardům jejich nevyžádané dary vrátil. 

Kverulant také odmítá od politiků a z veřejných rozpočtů. Kverulantovo úsilí za lepší stav veřejných věcí 

finančně podporují stovky lidí a desítky transparentních firem. Bez jejich pochopení by Kverulantova činnost 

nebyla možná. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Stanovisko společnosti JCDecaux: 

9. 5. 2019, Praha 

Společnost JCDecaux dementuje informaci o poskytnutí finančních darů obecně prospěšné společnosti 

Kverulant.org v celkové hodnotě 47 tisíc korun, kterou dnes společnost Kverulant.org uveřejnila na svém 

serveru. 

Společnost JCDecaux a ani žádný z jejích představitelů neposkytl této organizaci žádné finanční dary. V 

souvislosti s tímto nepravdivým tvrzením požádala společnost JCDecaux zakladatele společnosti Kverulant.org 

o okamžité stažení této nepravdivé a nepodložené informace ze svého serveru. 

JCDecaux postupuje v případech darů vždy v souladu s vnitřními pravidly společnosti. Ke každému daru 

uzavírá darovací smlouvu či obdobnou dokumentaci a dary nikdy nehradí v hotovosti či poštovní poukázkou. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Nevyzadane-dary-Kverulant-billboardarum-vratil-580821
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Nevyzadane-dary-Kverulant-billboardarum-vratil-580821
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Minulý týden Kverulant.org vydal zprávu ve které informoval, že vrátil nevyžádané dary v hodnotě 47 tisíc 

korun billboardové společnosti JCDecaux. 

Nyní JCDecaux vydala prohlášení ve které popírá poskytnutí těchto darů a žádá Kverulanta o okamžité stažení 

zprávy o vrácení darů z Kverulantova webu. Kverulant ze svého webu nic stahovat nebude, protože má pořád 

důvody se domnívat, že mu nevyžádané dary poskytli billboardaři ve snaze kompromitovat ho pro jeho boj 

proti billboardovému smogu. 

Ing. Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Billboardari-popiraji-zaslani-nevyzadanych-daru-Kverulantovi-581157
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Billboardari-popiraji-zaslani-nevyzadanych-daru-Kverulantovi-581157
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Přihlásit 

Upozornění: 

Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI 

přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google 

Chrome). Další informace zde . 

nacházíte se zde 

Poskytnuté informace na žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - za měsíc květen 2019 

11.6.2019 

Na základe Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás 

dovolím požiadať o nasledujúce informácie: 

1, počet funkcií námestkov (obsadených aj neobsadených, politických aj odborných) za rok od roku 2011 do 

konca roku 2018, vrátane prípadných zmien počtu po jednotlivých systemizáciách 

2, menný zoznam námestkov, ktorí na daných pozíciách pracovali, ako aj dobu pôsobenia (odkedy-dokedy) 

za roky 2012 až 2018. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 2. května 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám požadovaný jmenný seznam náměstků 

ministra zemědělství za roky 2012 - 2018. 

Dále uvádím počet pozic náměstků v letech 2011 - 2018 : rok 2011 – 6, rok 2012 – 6, rok 2013 – 6, rok 2014 – 

6, rok 2015 – 8, rok 2016 – 9, rok 2017 – 8, rok 2018 – 7. 

(Přílohy: 1. Jmenný seznam) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

Jsem studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a v blízké době mě čeká psaní diplomové práce. Uvažuji, 

že bych se v ní zabývala tématem potravinového práva, jelikož je to téma zajímavé a originální. Můj zájem 

upoutaly potraviny a doplňky stravy z konopí, na něž bych se ráda v práci detailněji zaměřila, jelikož se v 

poslední době jedná o velký trend, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Nicméně, problémem je bohužel 

nedostatek odborné právnické literatury a zdrojů obecně, žádné z nich navíc neřeší praktické záležitosti a 

dopady. 

Ráda bych Vás proto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádala o 

poskytnutí všech následujících informací: 

1. Vycházím z toho, že pro výrobu potravin (včetně doplňků stravy; kde se dále v tomto textu mluví o 

potravinách, myslí se tím i doplňky stravy) lze používat pouze tzv. technické konopí (tj. konopí seté s obsahem 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-87.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-87.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/povinne-zverejnovane-informace/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/poskytnute-informace/poskytnute-informace-na-zadosti-o-87.html


THC v rostlině do 0,3%) (dále v tomto textu pro zjednodušení používám pouze termín „konopí“). Můžete toto 

potvrdit, nebo je pro výrobu potravin možné používat i jiné než technické konopí? 

Mohou být na trh uvedeny potraviny, při jejichž výrobě bylo použito konopí s vysokým obsahem THC, pokud 

konečná potravina THC neobsahuje a pokud byla potravina vyrobena ve státě, kde je konopí s vysokým 

obsahem THC legální? 

2. Jaké části rostlin konopí lze používat v potravinách? Lze v potravinách používat semena, stonky, listy i květy? 

Pokud je některá část rostliny zakázána, z jaké přesně právní úpravy to plyne? 

3. Je zapotřebí na etiketě potraviny uvést, jaká část rostliny je použita? 

4. Jak přesně SZPI postupuje, pokud zjistí přítomnost THC v potravině? Jakou úlohu má v tomto případě Státní 

zdravotní ústav? 

5. Je potravina s jakýmkoliv obsahem THC automaticky stažena z trhu, nebo může potravina malé stopové 

množství THC obsahovat? Pokud může potravina malé stopové množství THC obsahovat, existuje nějaká 

hranice obsahu THC, kterou by bylo možné považovat za přijatelnou? Lze říct, že potravina, která obsahuje do 

0,3% THC je bezpečná? 

6. Prosím o sdělení podrobnějších informací o případech z Vaší praxe, kdy byla potravina i přes obsah THC 

ponechána na trhu a naopak, kdy byla z trhu stažena, zejména o jaký typ potraviny se jednalo, jaký byl obsah 

THC, jaká sankce byla uložena (pokud i pokuta, v jaké výši), apod. 

7. Jakou úlohu při kontrole potravin sehrává Národní protidrogová centrála? 

8. Není používání technického konopí v potravinách v rozporu s § 5 vyhlášky o doplňcích stravy a složení 

potravin? V případě, že by potravina obsahovala malé stopové množství THC a zůstala by na trhu i po kontrole 

ze strany SZPI, není to v rozporu s § 5 vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin? 

9. Jak to vypadá s připravovaným evropským předpisem či doporučením, které má stanovit povolený limit THC 

v potravinách? Kdy by tato hranice mohla být známá a nakolik bude závazná pro orgány v ČR? 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 7. května 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílám následující informace k problematice používání konopí 

v potravinářství a odpovědi na Vaše otázky. 

Mezinárodní úmluvy mají účel omezení užívání omamných a psychotropních látek 

a zacházení s nimi pouze pro lékařské a vědecké účely. 

1961 – Jednotná úmluva o omamných látkách (doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy) 

1971 – Úmluva o psychotropních látkách 

1988 – Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami 

Na národní úrovni je zásadním právním předpisem je zákon č. 167/1998 o návykových látkách, ve znění 

pozdějších předpisů. V § 2 je definice konopí pro účely tohoto zákona, která zní následovně: „Konopím se 

rozumí kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z 

rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík – čili květ nebo rostlina s květem“. Tento zákon také vymezuje pojem 

zacházení s návykovými látkami. Zacházením se rozumí výroba, zpracování a dodávání návykových látek, čili 

jakékoli zpracování a následný prodej je zakázán, jestliže nevlastníte povolení k zacházení s návykovými 

látkami, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. 

Podle § 5 (5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které 

mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům 

průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. 

Podle § 15 Zakazuje se 

e) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis), čímž 

není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo vědecké účely za podmínek stanovených tímto 

zákonem a zákonem o léčivech, 



f) reklama na návykové látky a přípravky nezaměřená na odbornou veřejnost podle zákona upravujícího 

regulaci reklamy. 

Podle § 24 (1) Zakazuje se 

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze 

skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se 

nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd 

a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem 

vymezené v povolení k zacházení, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona. 

Zákon o návykových látkách se odkazuje na seznamy, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 463/2013. Zde je 

uvedeno několik seznamů, v rámci konopné problematiky je potřeba zmínit seznam č. 1, ve kterém je konopí 

extrakt a tinktura, a také konopí pro léčebné účely – v gesci Ministerstva zdravotnictví. Dále je v seznamu č. 3 

uvedeno konopí a pryskyřice z konopí. A ještě se látka delta-9-THC objevuje v seznamu č. 5 pod synonymem 

dronabinol. 

K Vašim otázkám uvádím následující: 

ad 1) Z výše uvedeného vyplývá, že pro výrobu potravin lze použít pouze odrůdy, které lze v ČR (případně v 

EU) legálně pěstovat. 

ad 2) Pro potravinářské účely lze použít ty části rostliny, které nejsou v rozporu s definicí konopí podle zákona 

č. 167/1998 o návykových látkách, tzn., že nelze použít květ nebo rostlinu s květem. 

ad 3) Na etiketě potravin není třeba uvádět, jaká část rostliny byla použita. 

ad 4) ad) 5 Přesný postup SZPI při provádění kontroly stanovují interní dokumenty SZPI, které MZe nemá k 

dispozici. Doporučujeme obrátit se přímo na SZPI. Obecně můžeme konstatovat, že pokud potravina obsahuje 

jakékoli množství THC, musí být stažena z trhu. THC patří mezi omamné a psychotropní látky a její výskyt v 

potravinách není v ČR dovolen. Státní zdravotní ústav je organizace, která hodnotí zdravotní rizika. Na základě 

hodnocení rizika, které SZÚ provede, SZPI klasifikuje potravinu obsahující THC jako nevhodnou k lidské 

spotřebě nebo škodlivou pro zdraví dle čl. 14 nařízení (ES) 178/2002. Od této klasifikace se odvíjí výše sankce 

uložená kontrolovanému subjektu dle § 17f zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v 

platném znění. 

ad 6) SZPI pravidelně kontroluje potraviny na českém trhu a v případě porušení platných předpisů koná dle 

platné legislativy, výsledky kontrol naleznete na 

www.potravinynapranyri.cz 

Konkrétní výrobky s obsahem THC: 

http://www.potravinynapranyri.cz/Search.aspx?lang=cs&listtype=tiles&archive=actual&stext=thc&submitsearc

h=Hledej 

Nebo na https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en 

Informace o konkrétních případech nemá MZe k dispozici, protože úřední kontroly neprovádí a není ani 

odvolacím orgánem. Doporučujeme obrátit se přímo na SZPI, která kontroly provádí. 

ad 7) Národní protidrogová centrála nemá žádné kompetence při kontrole potravin, nicméně spolupracuje 

společně s dozorovými orgány MZe a MZ, a vzájemně sdílíme výsledky kontrol a stav na trhu. 

ad 8) Do doplňků stravy ani do potravin nelze přidávat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní 

látky, prekursory kategorie I přímo použitelného předpisu Evropských společenství, další látky, u nichž byl 

prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský 

organismus. 

Na druhou stranu, vycházet je potřeba z definice konopí, která, jak uvádíme výše, říká, že „konopím se rozumí 

kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu 

konopí, jejíž součástí je vrcholík – čili květ nebo rostlina s květem“. Z toho vyplývá, že rostlina bez květu 

(vrcholíku) se za „konopí“ nepovažuje a její použití v potravinách v rozporu s § 5 vyhlášky č. 58/2018 není. 

Do potravin jsou většinou používána semena konopí, nebo listy, a výrobce je povinen garantovat, že potravina 

THC neobsahuje. Někteří výrobci se snaží krýt uvedením informace, že výrobek obsahuje nejvíce 0,3 % THC, 



nebo je vyroben z odrůd konopí s obsahem nejvíce 0,3 % THC. Ale tato informace na obalech potravin není v 

souladu s platnou legislativou. 

Stejně tak nelze uvádět na trh tzv. konopný čaj, protože konopí seté není na seznamu přílohy 2 vyhlášky pro 

čaj, kávu a kávoviny. Z toho důvodu není možné vyrábět výrobek zařazený do kategorie „bylinný čaj“ s 

obsahem konopí setého. 

ad 9) V současné době je THC v potravinách považováno za kontaminant. Na evropské úrovni probíhá debata 

o případném nastavení limitu pro THC v potravinách, protože z technického pohledu je velmi složité docílit 

nulového množství THC. A je také dokumentován případ, kdy došlo k přenosu THC z krmiva do kravského 

mléka. 

EFSA byl požádán o hodnocení rizik a ve svém stanovisku určil akutní referenční dávku na 1 µg delta-9-THC/kg 

tělesné hmotnosti. 

Pro možnou diskusi o zavedení maximálního limitu THC v potravinách je nutné mít k dispozici rozsáhlý soubor 

dat – z tohoto důvodu vydala Komise doporučení na monitoring. 

Doporučení Komise (EU) 2016/2115 o monitorování přítomnosti delta-9-THC, jeho prekurzorů a dalších 

kanabinoidů v potravinách 

delta-9-THC v potravinách živočišného původu 

delta-9-THC, jeho nepsychoaktivní prekurzory delta-9-THC kyseliny a dalších kanabinoidy (jako delta-8-THC), 

kanabinol (CBN), kanabidiol (CBD) a delta-9-tetrahydrokanabivarin (Δ9-THCV) v potravinách získaných z 

konopí a v potravinách obsahujících konopí nebo složky získané z konopí 

Data z monitoringu zasílaly ČS do října 2018 a nyní se čeká na vědecké stanovisko EFSA. 

Předběžný možný návrh: 

- konopná semena, konopná mouka a konopný olej – 5 mg/kg 

- nápoje – 0,01 mg/kg 

- ostatní potraviny – 0,15 mg/kg 

definitivně až po stanovisku EFSA 

V případě, že bude na evropské úrovni nastaven limit pro THC v potravinách, bude právně závazný pro 

všechny členské státy. Limity pro kontaminanty jsou stanovovány nařízeními Komise, která mění a opravují 

platné nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity 

některých kontaminujících látek v potravinách. Diskuse o stanovení limitů bývá poměrně zdlouhavá, proto 

nelze predikovat, kdy by mohl být limit stanoven. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací 

Dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji 

požádat o poskytnutí veškeré korespondence mezi MZe ČR a Chmelařským institutem s.r.o. Žatec a pěstiteli 

chmele, týkající se zamítnutí prodeje sadby chmele ŽPČ Osv. klon 114 vyrobené chmelařským institutem v roce 

2018. Prodej této sadby ÚKZÚZ pravomocně zamítl v důsledku uplatnění nového opatření vyplývajícího z 

vyhlášky č. 95/2018 Sb. a to v počtu 270000 ks. Moji žádost podávám z důvodu rozporu informací, které mi 

byly poskytnuty při návštěvě Vaší kanceláře dne 10.04.2018 a informacemi, které mi v této záležitosti sdělil 

zaměstnanec Chmelařského institutu s.r.o. Žatec, pan M.B. při osobní návštěvě dne 25.01.2019. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnutí korespondence mezi Ministerstvem zemědělství a 

Chmelařským institutem s.r.o. a pěstiteli chmele, týkající se zamítnutí prodeje sadby chmele ŽPČ Osv. klonu 

114 vyrobené v roce 2018, Vám v přílohách zasílám požadované dokumenty. 

(Přílohy: 1. Rozhodnutí o neuznání čj. 57461/2018-MZE-17222; 2. Dopis čj. 61097/2018-MZE-17222; 3. 

Rozhodnutí o neuznání čj. 63039/2018-MZE-17222) 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 



Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na: 

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních 

samospráv; 

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních samospráv; 

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a 

územních samospráv; 

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s cílem 

dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem, je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil. Uvedený zákon v § 

17 zákona v odstavci 1, kde se praví: „Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo 

poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní 

úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, 

pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni.“ 

Jednotlivé orgány subjekty veřejné zprávy jsou i z nejrůznějších důvodů pokutovány ostatními orgány veřejné 

zprávy. Například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o veřejných zakázkách v 

zadávacím řízení či Úřadem pro ochranu osobních údajů: ÚOOÚ, Nejvyšším kontrolním úřadem, orgány 

ochrany životního prostředí a tak dále. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo zemědělství (dále 

jen „povinný“) o sdělení následujících informací: 

1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, 

které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky. 

2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního 

postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky. 

3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte 

sumu a počet případů za jednotlivé roky. 

4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné 

správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky. 

Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je přílohou této žádosti o 

informace. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti o informaci doručené dne 10. května 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o výši vyplacených náhrad a počtu případů, v nichž stát nahradil 

škodu nebo zaplatil sankci v penězích za roky 2014 – 2018 včetně počtu těch případů, v nichž došlo k 

uplatnění regresního nároku po úřednících Ministerstva zemědělství, Vám v příloze zasílám v souladu s Vaší 

žádostí vyplněnou tabulku (formát MS Excel). 

K věci dále sděluji, že s ohledem na položený dotaz nebyla rozlišována škoda a nemajetková újma. Pokud bylo 

o nároku rozhodnuto dílčími rozhodnutími v jiných letech, je takový případ uveden v každém z let samostatně. 

Do pokut a obdobných sankcí jsou v tabulce zahrnuty též zaplacené odvody za porušení rozpočtové kázně a 

související penále z prodlení s odvodem a úroky z prodlení vyměřené zdravotními pojišťovnami. 

Pokud jde o uplatňování regresních náhrad, dovoluji si upozornit například na rozsudek Nejvyššího soudu 

České republiky sp.zn. 31 Cdo 2764/2016, ze dne 12. dubna 2017, podle něhož se v případě uložení finanční 

sankce státu nejedná o vznik škody ve smyslu soukromoprávním, tudíž není ani možné požadovat regresní 

úhradu. V uvedeném období byly uplatněny dva regresní nároky za škodu způsobenou nesprávným úředním 

postupem, ale nikoliv po úřednících Ministerstva zemědělství, nebo jiného správního orgánu v tomto resortu, 

ale po subjektech vykonávajících na základě příslušného právního předpisu veřejnou moc. Nárok uplatněný v 

roce 2016 (ve výši 1 101 202 Kč) byl povinným subjektem uhrazen, o nároku uplatněném v roce 2018 (ve výši 

80 000 Kč) je vedeno soudní řízení. 



(Přílohy: 1. Vyplněná tabulka.) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se Vás dotazuji, zda-li v současné 

době probíhá příprava či je již vypracována novela vyhlášky č. 208/2004 Sb., a pokud ano, v jaké fázi se nyní 

nachází? Změnu vyhlášky jsem na MZE ČR inicializoval již 28.5.2017 podnětem ministrovi. 

Odůvodnění podnětu: 

Vyhláška v současném znění chovatelsky i investičně omezuje, a ve svém dopadu i dotačně trestá, progresivní 

zemědělce, kteří v rámci inovací a realizace zemědělství 4.0 jsou nositeli moderních postupů v chovu dojnic v 

robotických stájích s robotickými centry a sofistikovaným způsobem organizace a řízení životních podmínek 

dojnic. 

Takto chované dojnice žijí svým hiearchickým způsobem s vysokým welfárem jejich životních podmínek s 

minimalizací zásahů ošetřovatelů. Posouzení chovu na místě samém na farmě v České Metuji provedl VÚŽV 

Uhříněves, prof. Illek z VS veterinární Brno, UZEI Praha a dokonce i odbor MzeČR ředitele H. 

Toto odborné posouzení úředních odborníků vedlo k návrhu změny vyhlášky 208/2004 sb., která byla zaslána k 

posouzení i na ZS Praha, který se mnou na změně vyhlášky spolupracoval. 

Vyhláška byla dle odborného posudků VÚ Uhříněves racionálně pozměněna tak, aby legálně v ČR mohly 

probíhat ekonomické investice do progresivních stájí, kde by dojnicím mohly být vytvořeny životní podmínky 

na současném stupni poznání v provozních podmínkách. 

Panu ministrovi jsem si dovolil 12.2.2019 poslat jen osobní doporučený dopis jako zemědělský odborník s 

vysvětlením problematiky a případným pozváním, aby se přesvědčil i on osobně, že vyhláška z roku 2004, kdy v 

ČR neexistovali robotické stáje, se musí změnit. 

Bez racionální změny vyhlášky nemůže dojit k efektivnímu pokroku chovu mléčného skotu v ČR. 

Odpověď: 

Dne 13. května 2019 jsem obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž jste se dotazoval, zda v současné době 

probíhá příprava nebo již byla vypracována novela vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 

ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, popř. v jaké je fázi. 

K této žádosti Vám sděluji, že tato vyhláška není v současné době předmětem legislativních úprav. 

Dotaz: 

Na základě žádosti o poskytnutí informací poskytl povinný subjekt prostřednictvím přípisu ze dne 3. 5. 2019, č. 

j. 23853/2019-MZE-15162 žadateli sdělení, že společnost POLDER NL s. r. o., IČ: 272 29 777 ještě svoji odpověď 

na výzvu povinnému subjektu nezaslala. S ohledem na tuto skutečnost, se v souladu se zákonem o svobodném 

přístupu k informacím obracím na shora uvedený povinný subjekt se žádostí o poskytnutí informací ve formě 

kopie listiny či listin, které povinný subjekt od společnosti POLDER NL s. r. o., IČ: 272 29 777 mezi tím již mohl 

obdržet. 

Odpověď: 

dne 13. května 2019 obdrželo Ministerstvo zemědělství Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), 

v níž žádáte o poskytnutí kopií dokumentů, které společnost POLDER NL s.r.o. zaslala Ministerstvu zemědělství 

na základě jeho výzvy č. j. 17760/2019-MZE-15162 ze dne 15. dubna 2019. 

V souladu se zněním § 4a informačního zákona Vám vyžádanou informaci poskytuji 

a zasílám Vám kopie níže uvedených dokumentů. 

(Přílohy: 1. Vyjádření právního zástupce společnosti POLDER NL s.r.o. k výzvě MZe č. j. 17760/2019-MZE-15162 

ze dne 15. 4. 2019; 2. Fotografie uvedené ve vyjádření právního zástupce společnosti POLDER NL s.r.o. k výzvě 

MZe č. j. 17760/2019-MZE-15162 ze dne 15. 4. 2019; 3. Plná moc udělená společností POLDER NL s.r.o. jejímu 

právnímu zástupci) 



Dotaz: 

Na základě zákona 

. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme tímto o informace, jakým způsobem byla 

provedena privatizace Pražských pekáren a mlýnů, státního podniku, IČ: 00016616, 174 ALX, který byl pověřen 

správou majetku ur 

eného k restituci a žádáme o poskytnutí kopií těchto rozhodnutí: 

. 4967/1997 ministra zemědělství České republiky ze dne 15.8.1997 (kterým byla převedena část majetku 

státního podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatiza 

ního projektu 

. 15023 schváleného ministerstvem financí České republiky dne 26.2.1997 

.j. 41/6637/97 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 29.7.1997 

.j. 960/15023/Va/97. 

. 481O/97 ministra zemědělství ČR ze dne 7.5.1997 (převedena část majetku státní podniku na Fond národního 

majetku ČR na základě privatiza 

ního projektu 

. 15023 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 2.8.1993 

.j. 36O/527/93, dne 24.5.1997 

.j.: 1111/59O/96-37O a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 5.5.1997 

.j.: 96O/15023/Va/97) 

.4357/1996 ministra zemědělství ČR ze dne 27.5.1996 byla převedena část majetku státního podniku na Fond 

národního majetku ČR na základě privatiza 

ního projektu 

.15023 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 23.5.1994 

j.93/94 - 320 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 22.5.1996 

j. 960/15023/96 ke dne 1.7.1996 

.1655 /1994 ministra zemědělství ČR ze dne 23.9.1994 byla převedena ke dne 1.10.1994 část majetku státního 

podniku na Fond národního majetku České republiky na základě privatiza 

ního projektu 

.15023 schváleného min.pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 2.8.1993 

j.360/527/93 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 21.9.1994 

j.15023/Va/94. 

.1314/1994 min. zemědělství ČR ze dne 15.7.1994 !byla převedena ke dni 1.srpna 1994 část majetku státního 

podniku na Fond národního majetku ČR na základě privatiza 

- ního projektu 

.15023 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 2.8.1993 

j. 360/527/93 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 15.7.1994 

j.15023/Va/94 

Privatiza 

ní projekt 

. v evidenci MSNMP ČR: 2994 schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky dne 9.9.1993 pod 



.j. 687/93-360, kterým byla část majetku státního podniku ve výši 43 845 000,-K 

převedena na Fond národního majetku podle schváleného privatiza 

ního projektu 

ností AHEMA spol. s r.o. 

Privatiza 

ní projekt 

. v evidenci MSNMP ČR: 912 schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci Česjé 

republiky dne 2.8.1993 pod 

.j. 360/528/93, kterým byla část majetku ve výši 880 000,-K 

převedena na Fond národního majetku České republiky 

Privatiza 

ní projekt 

. v evidenci MSNMP ČR: 15023 schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky dne 2.8.1993 pod 

.j. 360/527/93, kterým byla část majetku ve výši 162 000,-K 

převedena na Fond národního majetku České republiky 

Privatiza 

ní projekt 

. v evidenci MSNMP ČR: 15023 schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky dne 2.8.1993 pod 

.j. 360/527/93, kterým byla část majetku ve výši 1 071 000,-K 

převedena na Fond národního majetku České republiky. 

Privatiza 

ní projekt 

.v evidenci MSNMP ČR: 15 023 schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky dne 2.8.1993 pod 

.j. 360/527/93, kterým byla část majetku ve výši 6 682 000,-K 

převedena na Fond národního majetku České republiky. 

Privatiza 

ní projekt 

. v evidenci MSNMP ČR: 7047, schválený ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky dne 27.9.1993 pod 

.j. 749/93-360 , kterým byla rozhodnutím ministra zemědělství České republiky 

.828/1993 ze dne 3.12.1993 převedena část majetku státního podniku ve výši 640 145 000,- K 

na Fond národního majetku České republiky a tento majetek převeden na obchodní spole 

nost ODKOLEK, a.s se sídlem Ke Klíčovu l, Praha 9, IČO: 60 19 33 44 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 

zdejším soudem v oddíle B, vložce 2274. 

Podle dodatku 

.1 k zakládací listině vydané Ministerstvem zemědělství a výživy ČSR ze dne 28.3.1989 

j.611/89-323 jmění státního podniku Pražské pekárny a mlýny 

inilo k 1.1.1989 828 320 377,- K 



s. Pokud veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských, pracovních a jiných právních vztahů 

národního podniku Pražské pekárny a mlýny na založený státní podnik Pražské pekárny a mlýny, jakým 

způsobem bylo s tímto majetkem naloženo? 

Dále žádáme o informaci, jestli byly uplatněny restitu 

ní nároky na majetek, spravovaný s.p. Pražské pekárny a mlýny. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen InfZ“), ve které požadujete kopie dokumentů 

a informace, jakým způsobem byla provedena privatizace Pražských pekáren a mlýnů, státního podniku, IČ: 

00016616, 174 ALX, Vám sděluji, že byla provedena rešerše ve Správním archivu Ministerstva zemědělství a v 

jeho depozitářích byly nalezeny níže uvedené dokumenty, které jsou přílohou tohoto dopisu. 

Jedná se o tyto dokumenty: 

Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 4967/1997 ze dne 15. 8. 1997, 

Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 4810/1997 ze dne 7. 5. 1997, 

Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 4357/1996 ze dne 27. 5. 1996, 

Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 1655/1994 ze dne 23. 9. 1994, 

Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 1314/1994 ze dne 15. 7. 1994, 

Dopis MSNMP ČR ze dne 2. 8. 1993, kterým se schvaluje privatizační projekt 

č. 15023 . 

Vaše žádost v části týkající se samotných privatizačních projektů byla z důvodu faktické neexistence odmítnuta 

rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. 26922/2019-MZE-11156 v souladu s § 15 odst. 1 InfZ, neboť 

uložené dokumenty týkající se privatizačních projektů byly v převážné míře zničeny nebo trvale poškozeny při 

povodních v roce 2002, kdy byl Správní archiv Ministerstva zemědělství zatopen. 

Procesem privatizace se zároveň zabývalo Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky, které zaniklo v roce 1996 a jeho agenda přešla do gesce Ministerstva financí. Z tohoto důvodu Vám 

tedy doporučuji obrátit se se svou žádostí na Ministerstvo financí, které je samostatným povinným subjektem 

ve smyslu InfZ nebo se pokusit dohledat požadované informace na jeho webových stránkách, a to: 

https://www.mfcr.cz/cs/archiv/transformacni-instituce/agenda-byvaleho-fnm/privatizacni-

projekty/privatizacni-jednotky#tab-slovnik-pojmu-b. 

K Vašemu dalšímu dotazu sděluji následující: 

Pražské pekárny a mlýny, státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství a výživy České 

socialistické republiky ze dne 15.12.1988 č.j. 1913/88-323. Podle dodatku č.1 k zakládací listině, vydané 

Ministerstvem zemědělství a výživy ČSR ze dne 28.3.1989 čj.611/89-323, činilo jmění státního podniku k 1. 1. 

1989 828 320 377,- Kčs. Rovněž k 1. 1. 1989 přešel veškerý majetek, práva a závazky v oblasti hospodářských, 

pracovních a jiných právních vztahů národního podniku Pražské pekárny a mlýny na založený státní podnik 

Pražské pekárny a mlýny. 

Podle privatizačního projektu č. 7047 schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho 

privatizaci České republiky dne 27.9.1993 pod č.j. 749/93-360 byla rozhodnutím ministra zemědělství České 

republiky č.828/1993 ze dne 3.12.1993 převedena část majetku státního podniku ve výši 640 145 000,- Kč na 

Fond národního majetku České republiky s tím, že tento majetek bude převeden na obchodní společnost 

ODKOLEK, a. s se sídlem Ke Klíčovu l, Praha 9, IČO: 60 19 33 44. 

Podnik byl v konkursu v období 1998 – 2018 s tím, že dne 31. 1. 2018 byl zrušen konkurs na majetek úpadce 

po splnění rozvrhového usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 

5. 5. 2018. Dne 8. 8. 2018 byl správce konkursní podstaty JUDr. Ján Kurinec zproštěn své funkce. Usnesení 

nabylo právní moci dne 4. 9. 2018. Ukončení konkursu a zproštění funkce bylo zapsáno v OR ke dni 2. 11. 2018. 

Informace, zda byl uplatněn restituční nárok na majetek státního podniku Pražské pekárny a mlýny, spadají do 

působnosti Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“), který s majetkem státu hospodaří. Proto se se svým 



dotazem obraťte přímo na SPÚ, který je samostatným povinným subjektem ve smyslu InfZ. Vzhledem k tomu, 

že restituční nároky eviduje podle parcelních čísel nemovitostí, a nikoliv podle organizací, upřesněte svou 

žádost 

na konkrétní pozemky a budovy v konkrétním katastrálním území. 

(Přílohy: Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 4967/1997 ze dne 15. 8. 1997; Rozhodnutí 

ministra zemědělství České republiky č. 4810/1997 ze dne 7. 5. 1997; Rozhodnutí ministra zemědělství České 

republiky č. 4357/1996 ze dne 27. 5. 1996; Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 1655/1994 ze 

dne 23. 9. 1994; Rozhodnutí ministra zemědělství České republiky č. 1314/1994 ze dne 15. 7. 1994; Dopis 

MSNMP ČR ze dne 2.8.1993, kterým se schvaluje privatizační projekt č. 15023 na uvedené částky.) 

1. Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 

2. Stížnost 

Žádám o informace zda moje žádost podaná na Krajském úřadě Ústeckého kraje a též prostřednictvím 

Krajského úřadu adresována Ministerstvu pod číslem spisu KUUK č.j. 3908/ZPZ/2018 , kde jako účastník řízení 

o uznání honitby žádám o zrušení řízení ve věci číslo jednací 3908/ZPZ/2018 a to v celém rozsahu. 

Krajský úřad v dokumentu z 4 února 2019 pod spis. zn. KUK/1801/2019/ZPZ potvrdil přijetí mojí žádosti a 

vyhodnotil tuto žádost jako důvodnou pro přezkum rozhodnutí č. 3908/ZPZ/201-3 ze dne 18.12.2018. Důvody 

proč takto žádám jsou vedeny v mnou předložené žádosti a tato měla být poskytnuta k vyřízení Ministerstvu 

zem.. 

Mimo požadovanou informaci podávám stížnost, ve které žádám o vysvětlení proč tři měsíce po vydání 

Ministerského dokumentu č.j. 3159/2019-MZE -16231 ze dne 21.1.2019 se orgány nižšího stupně chovají tak, 

jako kdyby tento metod, pokyn vůbec neexistoval. Distanční podřízenost Městský úřad Zatec ž.p.využíval jen 

při zdůvodňování zániku Honebního společenstva Žiželice (za podpory Krajského úřadu) a nyní pokyny 

nejvyššího úřadu myslivosti ignoruje. To proto, že respektování tohoto pokynu řeší celou účelovou kauzu 

kolem Honebního spol. Žiželice, které díky zneužívání paragrafu 69 odst. 2 zákona o myslivosti je státní 

správou nespravedlivě rušeno, vyřazeno z registru honebních společenstev. To vše proto, aby byl uvolněn 

prostor k získání honitby pro zajímavějšího zájemce. Vydání tohoto ministerského pokynu jim tuto snahu kazí. 

Jednání Městského úřadu Zatec odb. ž.p. je jen ukázkou toho, jak lze svévolně a bezohledně zneužívat § 69 

odst. 2 a nerespektovat usnesení Nejvyššího správního soudu který dne 8.3,2018 vydal usnesení ze kterého je 

naprosto zřejmé, že orgány státní správy konstatovat zánik a praktikovat tak rušení honebních společenstev 

nemají právo ( odst. 17 a 19 usnesení č.j. 5 As 42/2018-33) Nerespektování stanovisek Nss a nakonec i 

Ministerstva zemědělství jak zde uvedeno, přineslo křivdy a nepravosti pro zemědělce a členy Honebního 

společenstva Žiželice při jednání a konání pracovníků Mě.úřadu Zatec odbor ž.p. 

Očekávám s důvěrou, že Ministerstvo zem. jako nejvyšší orgán st.správy myslivosti, vnese do této kauzy 

spravedlnost, která v tomto případu je opomíjena. 

Odpověď: 

Dne 15. května 2019 jsem obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se dotazujete, zda byl Ministerstvu 

zemědělství postoupen Krajským úřadem Ústeckého kraje Váš podnět ze dne 1. února 2019 k provedení 

přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. prosince 2018 pod č. j. 

3908/ZPZ/2018. 

K Vaší žádosti sděluji následující: 

Krajský úřad Ústeckého kraje nepostoupil výše uvedený podnět Ministerstvu zemědělství, ačkoli Vám v 

písemnosti ze 4. února 2019 pod č. j. KUUK/3908/2019/ZPZ-11 sdělil, že tak učiní. Výše uvedený podnět byl 

Krajským úřadem Ústeckého kraje zařazen do spisu pod sp. zn. 3908/ZPZ/2018 a jako jeho součást byl zaslán 

Ministerstvu zemědělství 1. dubna 2019, a to na základě předchozí písemné žádosti za účelem řádného 

posouzení obdrženého podnětu k provedení přezkumného řízení ve věci výše uvedeného rozhodnutí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, který Ministerstvo zemědělství obdrželo od jiného účastníka řízení 13. února 

2019. 



Ministerstvo zemědělství shledalo, že nejsou dány důvody pro zahájení přezkumného řízení a vyrozumělo o 

tom účastníka řízení sdělením ze dne 23. dubna 2019 pod č. j. 9348/2019-MZE-16231. Společně s tímto 

sdělením byl vrácen spisový materiál Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

S ohledem na skutečnost, že Váš podnět k provedení přezkumného řízení nebyl postoupen Ministerstvu 

zemědělství v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nemohl jste být 

o jeho vypořádání vyrozuměn v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jeho obdržení. 

Ministerstvo zemědělství je povinné postupovat podle § 2 odst. 4 správního řádu tak, aby v obdobných 

případech nevznikaly nedůvodné rozdíly. S ohledem na to, že obsah Vašeho podnětu k provedení 

přezkumného řízení je obdobný jako v případě výše uvedeného podnětu jiného účastníka řízení, Ministerstvo 

zemědělství se v případě Vašeho podnětu k provedení přezkumného řízení odkazuje na sdělení ze dne 23. 

dubna 2019 pod 

č. j. 9348/2019-MZE-16231, které je uvedeno v příloze tohoto dopisu. Text sdělení je upraven tak, aby z něj 

nebylo možné seznat osobní údaje fyzické osoby. 

(Přílohy: 1. Sdělení ze dne 23. 4. 2019 pod č. j. 9348_2019-MZE-16231.pdf) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 

Žadatel tímto podáním, prostřednictvím právního zástupce, žádá podle § 13 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací: 

− Ve věcech: • znaleckého posudku Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzeni skutečnosti, k 

nimž je třeba odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001534. 

Znalci bylo uloženo, aby posudek ve věci vypracováni kvalifikovaného odhadu ceny výroby a instalace 

informačních panelů včetně informačních tabuli, laviček, odpočinkových míst (altánů) a žardiniér, které jsou 

součástí Naučné stezky "Křešická výprava" registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001534 a dále 

posouzeni výše ceny výroby a instalace informačních panelů včetně informačních tabuli, laviček, 

odpočinkových míst (altánů) a žardiniér, které jsou součástí Naučné stezky „Křešická výprava· registrační číslo 

projektu 12/017/3130a/342/001534 účtované a dokladované v předaných podkladech 941.300,- Kč v závislosti 

na kvalifikovaném odhadu ceny obvyklé v daném čase a místě téhož, vypracoval písemně a předložil jej 

správnímu orgánu do 8. 6. 2017. To vše dle usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 26.05.2017, sp. zn. 

26RP3631/2016-14113, čj. 32849/2017-MZE-14113; 

• znaleckého posudku Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzení skutečnosti, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízeni týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001497. Znalci bylo 

uloženo, aby posudek ve věci vypracování kvalifikovaného odhadu ceny výroby a instalace informačních 

panelů včetně informačních tabulí, laviček, odpočinkových míst (altánů) a žardiniér, které jsou součásti Naučné 

stezky "Libochovany" registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001497a dále posouzení výše ceny výroby a 

instalace informačních panelů včetně informačních tabuli, laviček, odpočinkových míst (altánů) a žardiniér, 

které jsou součástí Naučné stezky "Libochovany" registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001497 účtované 

a dokladované v předaných podkladech 827.000,- Kč v závislosti na kvalifikovaném odhadu ceny obvyklé v 

daném čase a místě téhož, vypracoval písemně a předložil jej správnímu orgánu do 8. 6.2017. To vše dle 

usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 26.05.2017, sp. zn. 26RP3634/2016-14113, čj. 32903/2017-MZE-

14113; 

• znaleckého posudku Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzeni skutečnosti, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001479. Znalci bylo 

uloženo, aby posudek ve věci vypracování kvalifikovaného odhadu ceny výroby a instalace informačních 

panelů včetně informačních tabulí, laviček, odpočinkových míst (altánů) a žardiniér, které jsou součásti Naučné 

stezky „POLABSKÉ POHLEDY" registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001479 a dále posouzení výše ceny 

výroby a instalace informačních panelů včetně informačních tabulí, laviček, odpočinkových míst (altánů) a 

žardiniér, které jsou součástí Naučné stezky "POLABSKE POHLEDY" registrační číslo projektu 

12/017/3130a/342/001479 účtované a dokladované v předaných podkladech 949.700,- Kč v závislosti na 

kvalifikovaném odhadu ceny obvyklé v daném čase a místě téhož, vypracoval písemně a předložil jej 

správnímu orgánu do 8. 6. 2017. To vše dle usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 26.05.2017, sp. zn. 

26RP3627/2016-14113, čj. 32906/2017-MZE-14113; 



• znaleckého posudku Ing. V. K., IČ: 68599005, Brno na, odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001534. Znalci bylo 

uloženo, aby posudek ve věci vypracování kvalifikovaného odhadu obvyklé ceny grafického návrhu a výroby 

informačních tabulí (cedulí) a propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „Křešická výprava“ 

registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001534 a dále posouzení výše obvyklé ceny grafického návrhu a 

výroby informačních tabulí (cedulí) a propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „Křešická 

výprava“ registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001534 

účtované a dokladované v předaných podkladech 490.200,- Kč v závislosti na kvalifikovaném odhadu ceny 

obvyklé v daném čase a místě téhož, vypracoval písemně a předložil jej správnímu orgánu do 15. 12. 2017. 

Znalci bylo dále uloženo provedení přezkoumání znaleckého posudku č. 647-18/2014 znalce Ing. J. P., se 

sídlem Velké Chvojno a J. P., 8334/2015 znalce Ing. V. M., se sídlem Praha 6 a přibraného odborného 

konzultanta Ing. L. T., se sídlem Roztoky u Prahy s odůvodněním správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím 

k použitým metodám, apod. To vše dle usnesení Ministerstva zemědělství, ze dne 01.12.2017, sp. zn. 

26RP3631/2016-14113, čj. 68746/2017-MZE-14113; 

• znaleckého posudku Ing. V. K., IČ: 68599005, Brno, na odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001497. Znalci bylo 

uloženo, aby posudek ve věci vypracování kvalifikovaného odhadu obvyklé ceny grafického návrhu a výroby 

informačních tabulí (cedulí) a propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „Libochovany“ 

registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001497 a dále posouzení výše obvyklé ceny grafického návrhu a 

výroby informačních tabulí (cedulí) a propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „Libochovany“ 

registrační číslo projektu 12/017/3130a/342/001497 účtované a dokladované v předaných podkladech 

378.000,- Kč v závislosti na kvalifikovaném odhadu ceny obvyklé v daném čase a místě téhož, vypracoval 

písemně a předložil jej správnímu orgánu do 15. 12. 2017. Znalci bylo dále uloženo provedení přezkoumání 

znaleckého posudku č. 648-19/2014 znalce Ing. J. P., se sídlem Velké Chvojno a znaleckého posudku č. 

8337/2015 znalce Ing. V. M., se sídlem Praha 6 a přibraného odborného konzultanta Ing. L. T., se sídlem 

Roztoky u Prahy s odůvodněním správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím k použitým metodám, apod. To 

vše dle usnesení Ministerstva zemědělství, ze dne 01.12.2017, sp. zn. 26RP3634/2016-14113, čj. 68729/2017-

MZE-14113; 

• znaleckého posudku Ing. V. K., IČ: 68599005, Brno, na odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001479 mezi žadatelem 

Tři muži ve člunu, z.s., IČ: 22712267, se sídlem Třebíz a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 

48133981, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 01 Praha 1 – Nové Město. Znalci bylo uloženo, aby posudek ve věci 

vypracování kvalifikovaného odhadu obvyklé ceny grafického návrhu a výroby informačních tabulí (cedulí) a 

propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „POLABSKÉ POHLEDY“ registrační číslo projektu 

12/017/3130a/342/001479 a dále posouzení výše obvyklé ceny grafického návrhu a výroby informačních tabulí 

(cedulí) a propagačních brožur, které jsou součástí Naučné stezky „POLABSKÉ POHLEDY“ registrační číslo 

projektu 12/017/3130a/342/001479 účtované a dokladované v předaných podkladech 413.800,- Kč v závislosti 

na kvalifikovaném odhadu ceny obvyklé v daném čase a místě téhož, vypracoval písemně a předložil jej 

správnímu orgánu do 15. 12. 2017. Znalci bylo dále uloženo provedení přezkoumání znaleckého posudku č. 

646-17/2014 znalce Ing. J. P., se sídlem Velké Chvojno a znaleckého posudku č. 8338/2015 znalce Ing. V. M., se 

sídlem Praha 6 a přibraného odborného konzultanta Ing. L. T., se sídlem Roztoky u Prahy s odůvodněním 

správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím k použitým metodám, apod. To vše dle usnesení Ministerstva 

zemědělství ze dne 01.12.2017, sp. zn. 26RP3627/2016-14113, čj. 68788/2017-MZE-14113; 

• znaleckého posudku Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001534. Znalci bylo 

uloženo provedení přezkoumání znaleckého posudku č. 647-18/2014 znalce Ing. J. P., se sídlem Velké Chvojno 

a znaleckého posudku č. 8334/2015 znalce Ing. V. M., se sídlem Praha 6 a přibraného odborného konzultanta 

Ing. L. T., se sídlem Roztoky u Prahy s odůvodněním správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím k použitým 

metodám, apod. Znalec je povinen vypracovat revizní posudek písemně a předložil jej správnímu orgánu do 

11. 5. 2018. To vše dle usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 16.03.2018, sp. zn. 26RP3631/2016-14113, čj. 

13314/2018-MZE-14113; 

• Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí v 

řízení ve sporu z Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR dle § 141 správního řádu, jež 

byla uzavřena dne 16. 5. 2013 k Žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001497 mezi žadatelem První 

Polabská, z. s., IČ: 22712259, se sídlem Třebíz a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 48133981, se 



sídlem Ve Smečkách 33, 110 01 Praha 1 – Nové Město. Znalci bylo uloženo provedení přezkoumání znaleckého 

posudku č. 648-19/2014 znalce Ing. J. P., se sídlem Velké Chvojno a znaleckého posudku č. 8337/2015 znalce 

Ing. V. M., se sídlem Praha 6 a přibraného odborného konzultanta Ing. L. T., se sídlem Roztoky u Prahy s 

odůvodněním správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím k použitým metodám, apod. Znalec je povinen 

vypracovat revizní posudek písemně a předložil jej správnímu orgánu do 11. 5. 2018. To vše dle usnesení 

Ministerstva zemědělství ze dne 16.03.2018, sp. zn. 26RP3634/2016-14113, čj. 13327/2018-MZE-14113; 

• znaleckého posudku Ing. K. P., IČ: 44208294, Litoměřice, na odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí v řízení týkajícího se žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001479 mezi žadatelem 

Tři muži ve člunu, z.s., IČ: 22712267, se sídlem Třebíz a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČ: 

48133981, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 01 Praha 1 – Nové Město. Znalci se dále ukládá přezkoumání 

znaleckého posudku č. 646-17/2014 znalce Ing. J. P., se sídlem Velké Chvojno a znaleckého posudku č. 

8338/2015 znalce Ing. V. M., se sídlem Praha 6 a přibraného odborného konzultanta Ing. L. T., se sídlem 

Roztoky u Prahy s odůvodněním správnosti těchto závěrů, např. s přihlédnutím k použitým metodám, apod. 

Znalec je povinen vypracovat revizní posudek písemně a předložil jej správnímu orgánu do 11. 5. 2018. To vše 

dle usnesení Ministerstva zemědělství ze dne 16.03.2018, sp. zn. 26RP3627/2016-14113, čj. 13324/2018-MZE-

14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 16/04/2017 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3634/2016-14113, čj. 33665/2018-MZE-14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 15/03/2017 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3631/2016-14113, čj. 33662/2018-MZE-14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 14/02/2017 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3627/2016-14113, čj. 33668/2018-MZE-14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 26/03/2018 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3631/2016-14113, čj. 33658/2018-MZE-14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 27/04/2018 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3634/2016-14113, čj. 33657/2018-MZE-14113; 

• Žádosti o doplnění znaleckého posudku č. 28/05/2018 Ing. K. P., ve smyslu dopisu Ministerstva zemědělství 

ze dne 12.06.2018, sp. zn. 26RP3627/2016-14113, čj. 33660/2018- 

MZE-14113; 

− a to konkrétně následujících informací: 

• veškerou dokumentaci k výběrovým řízením na výběr těchto konkrétních znalců; 

• doložení odpovídajících smluv uzavřených se znalci; 

• veškerou korespondenci se znalci; 

• veškeré faktury a vyúčtování, které znalci vystavili v souvislosti se znaleckými posudky; 

• vyčíslení nákladů na všechny znalecké posudky a jejich doplnění; 

• vyčíslení nákladů Ministerstva zemědělství či jiných veřejnoprávních subjektů souvisejících se zadáním 

znaleckých posudků a jejich doplňování, tj. náklady na mzdy zaměstnanců či osob ve služebním poměru nebo 

jiných a externích pracovníků, režijní náklady, hotové výdaje apod.; 

• seznam všech dalších správních či jiných řízení nebo jiných objednávek, v rámci nichž výše uvedení znalci 

zpracovávali nebo zpracovávají znalecké posudky buď přímo pro Ministerstvo zemědělství či jim podřízené 

organizace a dále znalecké posudky pro účely správních či jiných řízení v nichž Ministerstvo zemědělství 

figuruje jako rozhodující správní či jiný orgán nebo v takových řízeních, kde Ministerstvo zemědělství je 

účastníkem; 

• doložení odpovídajících dokladů a vyčíslení celkově vyplacených finančních prostředků výše uvedeným 

znalcům za jejich znaleckou činnost v rámci všech dalších správních či jiných řízení nebo jiných objednávek, v 

rámci nichž výše uvedení znalci zpracovávali nebo zpracovávají znalecké posudky buď přímo pro Ministerstvo 

zemědělství či jim podřízené organizace a dále znalecké posudky pro účely správních či jiných řízení v nichž 

Ministerstvo zemědělství figuruje jako rozhodující správní či jiný orgán nebo v takových řízeních, kde 

Ministerstvo zemědělství je účastníkem. 



Odpověď: 

Reaguji tímto na Vaši žádost týkající se poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se elektronického zaslání podkladů k znaleckým 

posudkům, jenž byly pro Ministerstvo zemědělství vypracovány znalcem Ing. K. P. IČO: 44208294, se sídlem 

Litoměřice a znalcem Ing. V. K., IČO: 68599005, se sídlem Brno, a to ve věci řízení ve sporu z Dohody o 

poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR dle § 141 správního řádu, jež byla uzavřena k Žádosti o 

dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001497 s žadatelem První Polabská, z.s., IČO: 22712259, se sídlem Třebíz, 

dále k Žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001534 s žadatelem Blízká víska, z.s., IČO: 22712241, se 

sídlem Třebíz a k Žádosti o dotaci s reg. č. 12/017/3130a/342/001479 s žadatelem Tři muži ve člunu, z.s., IČO: 

22712267, se sídlem Třebíz. 

Vámi požadované dokumenty jsou z důvodu jejich velikosti zaslány poštou. Jedná se 

o fotokopie následujících dokumentů: 

Objednávka – Zpracování znaleckých posudků ze dne 7. 4. 2017, č.j. 11167/2017-MZE-14111 

Dodatek k objednávce „Zpracování znaleckých posudků“ ze dne 8. 6. 2017, 

Faktura č. 170042 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 170042 – Ing. K. P. 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 68729/2017-MZE-14113 – Ing. V. K. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 4747/2018-MZE-14113 – Ing. V. K. 

Faktura č. 2017006 - Ing. V. K. (znalecký posudek č. 05/05/2017) 

Pracovní výkaz k faktuře č. 2017006 znaleckému posudku č. 05/05/2017 

Cestovní příkaz k faktuře č. 2017006 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 13327/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31100/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Faktura č. 180023 – Ing. K. P. (znalecký posudek č. 27/04/2018) 

Vyúčtování znaleckého posudku č. 27/04/2018 – Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 27/04/2018, č.j. 33657/2018-MZE-14113 (tj. objednávka znaleckého 

posudku) 

Faktura č. 180035 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 27/04/2018) 

Vyúčtování doplnění znaleckého posudku č. 27/04/2018 – Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 16/04/2017, č.j. 33665/2018-MZE-14113 (tj. objednávka znaleckého 

posudku) 

Faktura č. 180038 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 16/04/2017) 

Vyúčtování doplnění znaleckého posudku č. 16/04/2017 – Ing. K. P. 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31100/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Tři muži ve člunu z.s. 

Objednávka – Zpracování znaleckých posudků ze dne 7. 4. 2017, č.j. 11167/2017-MZE-14111 

Dodatek k objednávce „Zpracování znaleckých posudků“ ze dne 8. 6. 2017 

Faktura č. 170042 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 170042 – Ing. K. P. 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 68788/2017-MZE-14113 – Ing. V. K. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Faktura č. 2017007 - Ing. V. K. (znalecký posudek č. 06/06/2017) 

Pracovní výkaz k faktuře č. 2017007 znaleckému posudku č. 06/06/2017 



Usnesení o přiznání odměny č.j. 4742/2018-MZE-14113 – Ing. V. K. 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 13324/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31096/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Faktura č. 180024 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 180024 - Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 28/05/2018, č.j. 33660/2018-MZE-14113 (tj. objednávka znaleckého 

posudku) 

Faktura č. 180036 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 180036 - Ing. K. P. 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31096/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 14/02/2017, č.j. 33668/2018-MZE-14113 (tj. objednávka znaleckého 

posudku) 

Faktura č. 180027 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 180027 - Ing. K. P. 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31096/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Blízká víska z.s. 

Objednávka – Zpracování znaleckých posudků ze dne 7. 4. 2017, č.j. 11167/2017-MZE-14111 

Dodatek k objednávce „Zpracování znaleckých posudků“ ze dne 8. 6. 2017 

Faktura č. 170042 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 170042 – Ing. K. P. 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 68746/2017-MZE-14113 – Ing. V. K. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Faktura č. 2017008 - Ing. V. K. (znalecký posudek č. 07/07/2017) 

Pracovní výkaz k faktuře č. 2017008 znaleckému posudku č. 07/07/2017 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 4750/2018-MZE-14113 – Ing. V. K. 

Usnesení o stanovení znalce č.j. 13314/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. (tj. objednávka znaleckého posudku) 

Faktura č. 180022 – Ing. K. P. 

Vyúčtování k faktuře č. 180022 – Ing. K. P. 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31099/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 26/03/2018 – Ing. K. P., č.j. 33658/2018-MZE-14113 (tj. objednávka 

znaleckého posudku) 

Faktura č. 180028 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 26/03/2018) 

Vyúčtování k faktuře č. 180028 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 26/03/2018) 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31099/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Žádost o doplnění znaleckého posudku č. 15/03/2017 – Ing. K. P., č.j. 33662/2018-MZE-14113 (tj. objednávka 

znaleckého posudku) 

Faktura č. 180037 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 15/03/2017) 

Vyúčtování k faktuře č. 180037 – Ing. K. P. (doplnění znaleckého posudku č. 15/03/2017) 

Usnesení o přiznání odměny č.j. 31099/2018-MZE-14113 – Ing. K. P. 

Výběr znalce – posouzení informačních panelů, vč. informačních tabulí, laviček, altánů a žardiniér 



emailová korespondence - nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci Ing. J. H., MBA (společnost 

ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s.r.o.) 

emailová korespondence - nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci Ing. L. P. (společnost 

Znalecký ústav STATIKUM s.r.o.), včetně reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od tohoto znalce 

emailová korespondence – nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci Ing. K. P. 

emailová korespondence - reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od znalce Ing. J. H., MBA 

(společnost ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s.r.o.) 

emailová korespondence - reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od znalce Ing. K. P. 

Výběr znalce – posouzení grafického návrhu tabulí a propagačních brožur 

emailová komunikace – nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci Dr. Ing. V. H., MBA, Ph.D. 

(Pozn.: Reakce na tuto nabídku byla zaslána z emailu xxx – viz bod 70) 

emailová korespondence – nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci prof. ak. mal. K. M.Ph.D. 

emailová korespondence – nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci PhDr. J. K. (Pozn.: Tento 

znalec na zaslanou nabídku nereagoval) 

emailová korespondence – nabídka vypracování znaleckého posudku zaslána znalci Ing. V. K. 

emailová korespondence - reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od znalce Dr. Ing. V. H., MBA, 

Ph.D. 

emailová korespondence - reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od znalce prof. ak. mal. K. M., 

Ph.D. 

emailová korespondence - reakce na nabídku vypracování znaleckého posudku od znalce Ing. V. K. 

Zaslání podkladů k vypracování znaleckých posudků 

emailová korespondence - zaslání podkladů k vypracování znaleckých posudků č. 14/02/2017 (Tři muži ve 

člunu z.s.), č. 15/03/2017 (Blízká víska z.s.), č. 16/04/2017 (První Polabská z.s.) znalci Ing. K. P. 

emailová korespondence – zaslání podkladů k vypracování znaleckých posudků č. 05/05/2017, č. 06/06/2017 a 

č. 07/07/2017 znalci Ing. V. K. 

emailová korespondence – zaslání podkladů k vypracování znaleckých posudků č. 26/03/2018, č. 27/04/2018 a 

č. 28/05/2018 znalci Ing. K. P. 

emailová korespondence – zaslání podkladů k vypracování doplnění znaleckých posudků č. 14/02/2017, č. 

15/03/2017, č. 16/04/2017, č. 26/03/2018, č. 27/04/2018 a č. 28/05/2018 znalci Ing. K. P. 

Další dokumenty 

Vyčíslení celkově vyplacených finančních prostředků za vypracované znalecké posudky v rámci sporných řízení 

Blízká víska z.s., Tři muži ve člunu z.s., První Polabská z.s. 

K Vašim dalším požadavkům na poskytnutí informací si dovoluji uvést, že Ministerstvo zemědělství s výše 

uvedenými znalci doposud spolupracovalo výhradně v souvislosti s výše uvedenými řízeními ve sporu s 

žadateli Blízká víska z.s., Tři muži ve člunu z.s. a První Polabská z.s. Vyřizování této agendy a veškeré 

komunikace (tj. poštou, emailem 

a telefonicky) bylo v kompetenci pracovníků Odboru Řídicí orgán PRV, resp. příslušného oddělení, tj. oddělení 

projektových opatření II, a to Mgr. N. M. a Mgr. L. K., přičemž tuto agendu vykonávaly v rámci své pracovní 

náplně. 

K zodpovězení Vašeho dotazu, zda s výše uvedenými znalci někdy spolupracovaly 

i podřízené organizace Ministerstva zemědělství, Vám doporučuji obrátit se přímo na tyto instituce, neboť jsou 

samostatnými povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 109/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 



V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí 

následujících informací. 

1. O seznam služebních cest vedoucích zaměstnanců (od šéfů odborů výše) s daty odletu a příletu a jménem 

cílové destinace. Jde mě o období od roku 2016 až dosud. 

Odpověď: 

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 17. května 2019 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám požadované 

informace, tzn. seznamy služebních cest zaměstnanců (od ředitelů odborů výše) s daty odletu a příletu a 

jménem cílové destinace v letech: 2016, 2017, 2018 a 2019. 

(Přílohy: dle textu) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Tazatel Kverulant.org se povinného Ministerstva zemědělství podle dotázal na problematiku škody 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a na pokuty udělené 

povinnému orgány veřejné zprávy. Povinný na tazatelovu žádost odpověděl 16. 5. 2019 a zaslal mu tabulku, 

kterou požadoval a která je přílohou této žádosti. 

Nově tazatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádá povinného o sdělení 

následujících informací: 

1. Informace o jednotlivých případech náhrady škod zaplacených v letech 2014 až 2018 z titulu vydání 

nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte základní 

informace kterými disponujete. 

2. Vysvětlete, proč v letech 2014 až 2018 nebyly vymáhány regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného 

rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ani v jediném případě. 

3. Informace o jednotlivých případech náhrady škod zaplacených v letech 2014 až 2018 z titulu pokut a 

obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte základní informace 

kterými disponujete. 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. 

Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti o informaci doručené dne 17. května 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k důvodům, proč v případech, kdy v letech 2014 – 2018 byla 

poskytována náhrada škody, nebyl uplatněn regresní nárok, Vám v příloze zasílám požadované informace. 

Při shromažďování nyní požadovaných informací byly věcně příslušným útvarem zjištěny určité nepřesnosti, 

pokud jde o odpověď na otázku č. 3 uvedenou ve Vaší žádosti datované 11. dubna 2019. Za předmětné 

pochybení se omlouvám a sděluji, že v roce 2017 bylo v 10 případech pokut a obdobných sankcí uhrazeno 

celkem 51 300 139 Kč. 

(Přílohy: 1. Odpověď na položené otázky.) 

Dotaz: 

Žádost o zpřístupnění datové sady Centrálního Registru de minimis 

Dle zákona 106/1999 Sb. bych vás požádal o zhodnocení a zpřístupnění dat z Centrálního registru podpory 

malého rozsahu (registr de minimis) 

Veřejným zájmem, který bych chtěl tímto naplnit, je kontrola poskytovaných veřejných finančních prostředků. 

Data, pokud to bude možné, zveřejním v registru dotační podpory: https://dotacni-parazit.cz/ 

Data jsou dle mého názoru koncepčně shodná s daty SZIF PRV ( http://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu- 

dotaci ) a SZIF na obdobnou žádost vydává kompletní databázi za dané období, která uvádí sloupce 

1) Jméno příjemce (nebo anonymizovaný číselný kód pro fyzickou osobu) 



2) IČO příjemce (pokud je právnickou osobou) 

3) Obec příjemce 

5) Finanční Zdroj (např. ČR, EZFRV, EZZF PP, ...) 

6) Název opatření (např. SAPS, VCS, AEO, ...) 

7) Částka dotace část ČR 

8) Částka dotace část EU 

9) Částka dotace celkem 

Bohužel nevím jaký je obsah registru de minimis, ale očekával bych data v podobném formátu. 

Minimálně však 

1) IČO příjemce (nebo unikátní kód FO) 

2) Finanční zdroj (pokud není vždy stejný) 

3) Název opatření, grantového schématu, schématu podpory nebo identifikace dotačního programu 

4) Celkovou částku veřejné podpory 

Data mohu akceptovat v jakémkoli formátu, který je strojově čitelný, tj. tabulka (CSV, TSV, XLS, XLSX, apod.) 

nebo datový formát (XML, RDF, JSON, apod.) 

Tento můj požadavek můžete naplnit i zveřejněním dat v NKOD (národním katalogu otevřených dat), více 

informací o tomto lze nalézt zde: 

https://data.gov.cz/ 

https://opendata.gov.cz/kontakt:start 

https://opendata.gov.cz/%C5%A1patn%C3%A1-praxe:start 

Pokud budete mít zájem, jsem ochotný se osobně zastavit a situaci registru nebo možnosti datového exportu s 

vámi probrat, případně vám pomoci s realizací. 

Jsem technologicky kvalifikovaný a jako OSVČ vám mohu poskytnout součinnost na základě vaší žádosti a 

případně smlouvy. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. května 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v přílohách tohoto dopisu zasílám 

data o poskytnutých podporách de minimis z Centrálního registru podpor malého rozsahu ve Vámi 

požadovaném rozsahu, a to za období 1. ledna 2019 až 20. května 2019. 

(Přílohy: 1. Data z RDM - leden 2019; 2. Data z RDM - únor 2019; 3. Data z RDM - březen 2019; 4. Data z RDM - 

duben 2019; 5. Data z RDM - květen 2019) 

Dotaz: 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - ČVP 2020 - 2022 

Žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, konkrétně o zaslání současného pracovního znění Českého včelařského programu na 

období 2020 až 2022. 

Odpověď: 

Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 5. 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí současného pracovního znění Českého včelařského programu na 

období 2020 – 2022 (dále jen „ČVP 2020 – 2022“), Vám sděluji následující. 

ČVP 2020 – 2022 byl dne 13. 3. 2019 předán Evropské komisi ke schválení, a to podle kapitoly 2, článku 3, 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. 8. 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

EP a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství. Do současné doby nebyl ČVP 2020 – 



2022 Evropskou komisí schválen, a proto Vám v příloze zasílám pracovní doposud neschválenou verzi tohoto 

programu. 

(Přílohy: ČVP 2020 – 2022) 

Dotaz: 

Na základě zákona o vodovodech a kanalizacích vede ministerstvo ústřední evidenci údajů o vodovodech a 

kanalizacích. V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na shora uvedený 

povinný subjekt se žádostí o poskytnutí informací, zdali kanalizační stoka v délce 117,79 m, na kterou byl pro 

POLDER NL s. r. o., IČ: 272 29 777 vydán kolaudační souhlas Městským úřadem Příbram, odbor životního 

prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 3. 12. 2013, č. j. MěÚPB 86992/2013/OŽP/Faj, byla obsahem 

této ústřední evidence či nikoli, a pokud ano, tak na základě jakých podkladů se tak stalo; prosím v kopii 

doložit. 

Odpověď: 

Dne 22. května 2019 obdrželo Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) Vaši žádost o poskytnutí informace 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte 

o poskytnutí informace, zda kanalizační stoka v délce 117,79 m, jejíž užívání bylo povoleno společnosti 

POLDER NL s.r.o. kolaudačním souhlasem č. j. MěÚPB 86992/2013/OŽP/Faj ze dne 3. prosince 2013 vydaným 

Městským úřadem Příbram, je obsažena v evidenci vybraných údajů majetkové evidence vedené MZe, příp. na 

základě jakých podkladů byla do této evidence zahrnuta. Rovněž žádáte MZe o poskytnutí kopií uvedených 

dokladů, pokud takovými disponuje. 

Vedení evidence vybraných údajů majetkové evidence (dále jen „VÚME“) jako součásti ústřední evidence 

vodovodů a kanalizací je MZe uloženo zněním § 29 odst. 4 písm. a) ZVK. 

Průběžné vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací je dle § 5 odst. 1 a 2 ZVK povinností vlastníka 

jednotlivých majetků. Údaje, které jsou předmětem evidence VÚME, je vlastník vodovodu nebo kanalizace pro 

veřejnou potřebu povinen dle § 5 odst. 3 ZVK bezplatně předat v elektronické podobě a ve stanoveném 

formátu územně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to vždy nejpozději do 28. února kalendářního roku. 

Rozsah VÚME, které vlastník předává příslušnému vodoprávnímu úřadu, je stanoven v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 

428/2001 Sb., resp. v přílohách č. 1 až 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Uvedené údaje příslušný vodoprávní úřad 

dle § 5 odst. 4 ZVK zpracuje a předá MZe vždy do 31. března kalendářního roku. 

Ve VÚME za příslušný kalendářní rok vlastník vodohospodářské infrastruktury uvádí souhrnná data vycházející 

z jím vedené evidence za celý provozní celek vymezený rozsahem konkrétního katastrálního území. Současně 

žádné ustanovení ZVK ani jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. neukládá vlastníku vodovodu a kanalizace 

povinnost doložit příslušnému vodoprávnímu úřadu při předávání VÚME dokumentaci skutečného provedení 

vodohospodářské infrastruktury. Tyto skutečnosti by ale měly být vodoprávnímu úřadu známy, neboť 

vodoprávní úřad je současně speciálním stavebním úřadem, který stavby vodovodů a kanalizací povoluje a 

následně kolauduje. I tato skutečnost je jedním z důvodů, proč vlastníci vodovodů a kanalizací zasílají MZe 

hlášení VÚME prostřednictvím vodoprávních úřadu. 

Dále Vás informuji, že v evidenci VÚME spravované MZe není v katastrálním území Smolotely uvedena žádná 

kanalizace pro veřejnou potřebu, jejímž vlastníkem by byla společnost POLDER NL s.r.o. 

Dotaz: 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 

následujících informaci: 

1) veškerou korespondenci mezi povinným subjektem a zástupci Evropské komise ve v souvislosti s šetřením 

možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství, 

2) minimálně žádám o kopii prvotního oznámení o auditu; 

3) dále pak o kopii oznámení o přerušení lhůty pro zpracování návrhu auditní zprávy a oznámení o stanovení 

konečné lhůty; 

4) žádost o dodatečné doplnění dokladů ze strany povinného subjektu; 

5) současně žádám také o uvedení informace, kdy konkrétně (přesná data) povinný subjekt dokumenty 

obdržel. 



Pokud by povinný subjekt argumentoval tím, že jde o interní materiál. Žadatelka k tomu uvádí, že výluka z 

práva na informace založená ust. § 11 odst. 1 písmo a) dopadá toliko na „vnitřní pokyny a personální předpisy 

povinného subjektu,“ přičemž předmětný materiál nemůže být ze své podstaty ani jedno. 

Navíc pro uplatnění výše uvedené výluky musí dle rozsudku Městského soudu v Praze č. j . 10 A 251/2011-38 

(2824/2013 Sb.NSS) platit, že předmětný dokument nemá žádný dopad navenek. Jelikož ale jde mimo jiné o 

komunikaci ohledně rozhodovacích postupů povinného subjektu k čerpání dotací, přičemž se zabývá možností 

změn, dopad navenek má. 

Odpověď: 

K Vaší žádosti ze dne 24. května 2019 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zpřístupnění následujících 

informací: 

„1) veškeré korespondence mezi povinným subjektem a zástupci Evropské komise v souvislosti s šetřením 

možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství; 

2) minimálně kopie prvotního oznámení o auditu; 

3) kopie oznámení o přerušení lhůty pro zpracování návrhu auditní zprávy a oznámení o stanovení konečné 

lhůty; 

4) žádosti o dodatečné doplnění dokladů ze strany povinného subjektu; 

5) uvedení informace, kdy konkrétně (přesná data) povinný subjekt dokumenty obdržel“, 

sděluji, že k otázkám1) až 4) bylo vydáno rozhodnutí čj.: 29026/2019-MZE-17112. 

K bodu 5) Vaší žádosti sděluji, že prvotní oznámení Evropské komise o auditu Ministerstvo zemědělství 

obdrželo dne 12. prosince 2018. 

Dotaz: 

Žádám Vás o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., které se týkají smlouvy o externí spolupráci 

mezi Ministerstvem zemědělství a JUDr. M. H., deklarujícím činnost jako poradce ministra zemědělství v rámci 

Legislativní rady ministerstva zemědělství. Žádám povinný subjekt, aby mi poskytl informace o tom, jakou práci 

a za jakou odměnu M. H. v rámci uzavřené smlouvy vykonává. 

K důvodům žádosti sděluji, že: 

- předmětem žádosti je přispět k diskuzi o věci veřejného zájmu, v tomto případě o dalším působení, profesní 

dráze a finančním zajištění bývalého vysokého politika, jenž se teoreticky stále může nepřímo podílet na 

výkonu veřejné moci, a to prostřednictvím poskytování poradenství vysokému ústavnímu činiteli, 

- informace se veřejného zájmu jednoznačně týká: co jiného je veřejným zájmem, než se veřejně tázat, jakou 

práci a za jakou odměnu odvádí bývalý vysoký politik pro úřad, jehož nejvyšší představitel je zároveň členem 

vlády a členem strany zastoupené v obou komorách Parlamentu, a co jiného jím také je, než tázat se, zda 

výsledky této práce odpovídají vyplacené odměně? 

- jsem novinářem serveru Seznam Zprávy - tedy, chce-li povinný subjekt, hlídacím psem -, žádající o informace, 

jejichž existence je nepochybná a nezpochybnitelná, neboť jen těžko si lze představit, že povinný subjekt 

neeviduje, kolik svému poradci, v tomto případě JUDr. M.H., vyplácí a zač. 

Odpověď: 

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 27. května 2019 ve věci poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že JUDr. M. H. zastává pozici v 

Legislativní radě Ministerstva zemědělství na základě dohody o provedení práce uzavřené ke dni 18. července 

2018, respektive ke dni 14. ledna 2019. Poslední uzavřenou dohodu o provedení práce Vám v anonymizované 

podobě zasílám v příloze. V souvislosti s uvedenou dohodou pan JUDr. M. H. vykonává roli předsedy 

Legislativní rady Ministerstva zemědělství. Jeho náplň práce je kromě vedení rady i příprava a vypracování 

stanovisek k jednotlivým návrhům zákonů, vyhlášek a jiných právních aktů. Ministerstvu zemědělství poskytuje 

konzultace k poslaneckým, senátním a krajským návrhům zákonů týkajících se zemědělství. 

Legislativní rada Ministerstva zemědělství, která zasedá každý měsíc, probírá jednotlivá paragrafová znění a 

navrhuje případné úpravy textů legislativních návrhů. 



Za tuto činnost panu JUDr. H. náleží odměna ve výši 200 Kč za hodinu. Vzhledem k tomu, že se jedná o DPP, 

tedy dohodu o provedení práce, je stanoven limit na 300 hodin ročně. V loňském roce pan JUDr. H. vykázal 

méně než ½ z uvedeného ročního limitu. 

Pro ucelenost odpovědi na Váš dotaz, co se týče množství práce, uvádím, že na posledním jednání Legislativní 

rady Ministerstva zemědělství bylo probráno 27 legislativních návrhů. 

(Přílohy: 1. DPP_JUDr.H.pdf 

Dotaz: 

Žádost dle zákona 106/1999Sb. 

Zdvořile žádám o odpověď, jestli Ministerstvo zemědělství provádělo přídělové řízení dle vyhlášky 1447/48 ze 

dne 28. června 1948 §18 ohledně Výměru Č.d. 781/52, spis.zn. IX-611/1951 Dr. /Řo-20 a spis. zn. 

611.1.12.V/I.51-IX.2. týkající se osoby K. Ř.. 

Dále prosím o odpověď, jestli Ministerstvo zemědělství disponuje opisem pravoplatného rozhodnutí o výkupu 

dle zákona 46/1948Sb.ohledně výše uvedeného Čd. 781/52 

Odpověď: 

k Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve které požadujete informace ke skutečnosti, zda „Ministerstvo zemědělství provádělo přídělové 

řízení dle vyhlášky 1447/48 ze dne 28. června 1948 §18 ohledně Výměru Č.d. 781/52, spis.zn. IX-611/1951 Dr. 

/Řo-20 a spis. zn. 611.1.12.V/I.51-IX.2. týkající se osoby K. Ř.“ a dále poskytnutí právoplatného rozhodnutí o 

výkupu podle zákona č. 46/1948 Sb. ve věci uvedeného Čd. 781/52, Vám sděluji následující. 

Po provedené rešerši ve Správním archivu Ministerstva zemědělství bylo zjištěno, že v našich depozitářích není 

uloženo požadované právoplatné rozhodnutí o výkupu pozemků podle zákona č. 46/1948 Sb. od původního 

vlastníka pana K. Ř. 

V případě, že došlo k následnému přídělovému řízení na této vykoupené půdě, nelze tuto skutečnost z naší 

strany potvrdit, neboť v našich depozitářích nejsou uloženy listiny, které by toto dokládaly. 

Dle výše uvedené vyhlášky, na kterou se odkazujete, provádělo přídělové řízení Ministerstvo zemědělství za 

součinnosti místních a okresních rolnických komisí. Je tedy možné, že doklady k tomuto přídělovému řízení 

mohou být uloženy v místně příslušných archivech. 

Doporučuji Vám proto obrátit se ještě na Státní okresní archiv Semily, Archivní 570, 513 01 Semily, 

archiv@semily 

net, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 1, 412 74 Litoměřice, info@soalitomerice 

cz, případně na Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4, na@nacr 

cz, pokud jste tak již neučinil. 
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Na některých benzinkách je lepší netankovat, prodávaly totiž nekvalitní paliva. Podívejte se na čerpací stanice, 

které od roku 2016 dostaly od České obchodní inspekce (ČOI) pokuty vyšší než 10 tisíc korun. Seznam 

pravidelně sestavuje obecně prospěšná společnost Kverulant.org. 

V seznamu se objevují benzinky, které Česká obchodní inspekce pokutovala za nekvalitní palivo od poloviny 

roku 2016 do loňska. Pokuty dostávaly čerpací stanice především za nízký bod vzplanutí, nízký tlak par, nízké 

oktanové číslo či vysoký obsah síry v naftě a LPG. 

Například nízký bod vzplanutí nafty je pak jednoznačně chyba přepravce paliva, tvrdí Kverulant.org. Nejčastěji 

se tak stane při přepravě nafty v cisterně, ve které zůstane zbytek benzínu. "Méně často při smísení obou paliv 

omylným stočením benzínu do nafty," vysvětluje organizace. 

U starších náklaďáků a traktorů pak v takovém případě hrozí požár. Komplikace mohou mít i novější vozy. 

"Vysokotlakým vstřikovacím zařízením dnešních dieselů vadí hlavně snížená mazivost nafty s benzinem, která 

snadno způsobí jejich zadření se škodami i přes 100 tisíc korun," upozorňuje Kverulant.org. 

Tyhle benzinky dostaly pokutu: 

Organizace pravidelně zveřejnuje rozhodnutí o pokutách od roku 2011, do kterého ČOI odmítala podrobnosti 

a konkrétní pumpy uvádět. "Kvalita benzínu i nafty se od té doby zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké 

pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo," uvádí web Kverulant.org. 

V galerii je pak popis zjištěných závad a toho, jaké mohou podle Kverulant.org znamenat riziko pro motoristy. 

Seznam příčin a dopadů závad organizace sestavuje ve spolupráci se Světem motoru a se serverem D-FENS. 
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Nekvalitní benzín a nafta. Tyto čerpací stanice dostaly pokuty 

Na některých benzinkách je lepší netankovat, prodávaly totiž nekvalitní paliva. Podívejte se na čerpací stanice, 

které od roku 2016 dostaly od České obchodní inspekce (ČOI) pokuty vyšší než 10 tisíc korun. Seznam 

pravidelně sestavuje obecně prospěšná společnost Kverulant.org. 

V seznamu se objevují benzinky, které Česká obchodní inspekce pokutovala za nekvalitní palivo od poloviny 

roku 2016 do loňska. Pokuty dostávaly čerpací stanice především za nízký bod vzplanutí, ni´zky´ tlak par, ni´zke´ 

oktanove´ cˇi´slo či vysoky´ obsah si´ry v nafteˇ a LPG. 

Například nízký bod vzplanutí nafty je pak jednoznačně chyba přepravce paliva, tvrdí Kverulant.org. Nejčastěji 

se tak stane při přepravě nafty v cisterně, ve které zůstane zbytek benzínu. "Méně často při smísení obou paliv 

omylným stočením benzínu do nafty," vysvětluje organizace. 

U starších náklaďáků a traktorů pak v takovém případě hrozí požár. Komplikace mohou mít i novější vozy. 

"Vysokotlakým vstřikovacím zařízením dnešních dieselů vadí hlavně snížená mazivost nafty s benzinem, která 

snadno způsobí jejich zadření se škodami i přes 100 tisíc korun," upozorňuje Kverulant.org. 

https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/640x800/Jun2019/2293765.jpg?9424 

Organizace pravidelně zveřejnuje rozhodnutí o pokutách od roku 2011, do kterého ČOI odmítala podrobnosti 

a konkrétní pumpy uvádět. "Kvalita benzínu i nafty se od té doby zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké 

pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo," uvádí web Kverulant.org. 

V galerii je pak popis zjisˇteˇny´ch za´vad a toho, jaké mohou podle Kverulant.org znamenat riziko pro 

motoristy. Seznam prˇi´cˇin a dopadu° za´vad organizace sestavuje ve spolupra´ci se Sveˇtem motoru a se 

serverem D-FENS. 
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V seznamu se objevují benzinky, které Česká obchodní inspekce pokutovala za nekvalitní palivo od poloviny 

roku 2016 do loňska. Pokuty dostávaly čerpací stanice především za nízký bod vzplanutí, nízký tlak par, nízké 

oktanové číslo či vysoký obsah síry v naftě a LPG. 

Například nízký bod vzplanutí nafty je pak jednoznačně chyba přepravce paliva, tvrdí Kverulant.org. Nejčastěji 

se tak stane při přepravě nafty v cisterně, ve které zůstane zbytek benzínu. "Méně často při smísení obou paliv 

omylným stočením benzínu do nafty," vysvětluje organizace. 

U starších náklaďáků a traktorů pak v takovém případě hrozí požár. Komplikace mohou mít i novější vozy. 

"Vysokotlakým vstřikovacím zařízením dnešních dieselů vadí hlavně snížená mazivost nafty s benzinem, která 

snadno způsobí jejich zadření se škodami i přes 100 tisíc korun," upozorňuje Kverulant.org. 

Tyhle benzinky dostaly pokutu: 
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Organizace pravidelně zveřejnuje rozhodnutí o pokutách od roku 2011, do kterého ČOI odmítala podrobnosti 

a konkrétní pumpy uvádět. "Kvalita benzínu i nafty se od té doby zásadně zvýšila, i když se stále najdou velké 

pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo," uvádí web Kverulant.org. 

V některých zemích EU si za naftu a benzín připlatíte! PŘEHLED CEN 

V galerii je pak popis zjištěných závad a toho, jaké mohou podle Kverulant.org znamenat riziko pro motoristy. 

Seznam příčin a dopadů závad organizace sestavuje ve spolupráci se Světem motoru a se serverem D-FENS. 
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Česká obchodní inspekce se zaměřila na kvalitu paliv na benzínkách. Pokuty dostávaly čerpací stanice 

především za nízký bod vzplanutí, nízký tlak par, nízké oktanové číslo či vysoký obsah síry v naftě a LPG. 

Pokutu na jihu Čech během dvou let dostalo celkem šest čerpacích stanic. Nekvalitní palivo bylo v Kaplici na 

benzínce MOL. Udělená pokuta činila 140 tisíc. „Česká obchodní inspekce objevila na čerpací stanice MOL v 

Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“ Česká obchodní 

inspekce vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a benzín o 

objemu 32 386 litrů rozvedl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u 

Průhonic směr Praha, kde byly nadále prodávány za plnou cenu,“ uvedla společnost kverulant.org na svých 

stránkách. 

Pokutám se v roce 2017 a 2018 nevyhnuly ani další stanice: 

Benešov nad Černou – CZ – pokuta 30 tisíc 

České Budějovice – Robin Oil – pokuta 70 tisíc 

Jarošov nad Nežárkou – Čerpací stanice Janout – pokuta 60 tisíc 

České Velenice – HOS – pokuta 60 tisíc 

Podolí u Písku – Tank ONO – pokuta 50 tisíc 

Autor: Adéla Cinklová 
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Petr Kowanda 78 Přečtení 

Kauza české přístavy na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. Všechno začalo v dobách tzv. divoké 

privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe 

převedla skupina podnikavců, mezi které patřila taková jména jako Ivan Kočárník, Jindřich Vodička nebo 

Miloslav Černý, a pokračuje dodnes. Proto je Kverulantovým cílem v této kauze konečně zastavit tyto sobecké 

kreatury, které od listopadové revoluce žijí na náš úkor. 

Co se skrývá pod pojmem České přístavy? 

Celému projektu dali zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl patrně budit dojem, že se 

jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou 

soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka. Pod pojmem České přístavy se tak skrývají všechny 

významné přístavy v povodí Labe a Vltavy na celém území České republiky včetně pozemků. 

Jak vyplývá z privatizačního projektu, odhadnutá tehdejší hodnota převedeného majetku přesahovala 500 000 

000 Kč. KUPONINVEST tento ohromný majetek údajně získal za pouhých 30 000 000 Kč. 

V zásadě byla za pakatel privatizována celá páteřní síť lodní dopravy bývalého státu. Ale protože se jednalo o 

strategický podnik, byla jeho privatizace zajištěna takzvanou zlatou akcií. Ta měla zaručit, že se noví soukromí 

vlastníci nerozhodnou podnik zlikvidovat, aby zpeněžili přístavní lukrativní pozemky. Tato obava byla víc než 

oprávněná. Že se nejednalo o ledajaké 

pozemky, je zřejmé, neboť jen v Praze byl privatizován veřejný ochranný přístav na Smíchově, veřejný ochranný 

přístav v Holešovicích, přístav v Radotíně a nebo příbřežní pozemky v Libni. Hodnota uvedených parcel se dnes 

pohybuje v řádech miliard korun. Ale aby bylo možné s k nim dostat, bylo nejprve nutné získat všechno, tedy 

připravit stát o jeho kontrolu. 

Nejprve zrušíme zlatou akcii! 

Výše zmíněné trio opravdu úspěšně dokázalo zrušit institut zlaté akcie. Se souhlasem ministerstva financí, dříve 

vedeného Ivanem Kočárníkem, prodalo Povodí Vltavy a Státní plavební správa za pouhých 300 Kč své zlaté 

akcie majoritnímu vlastníku, tedy do soukromých rukou. Tím se zbavily svého vlivu a kontroly nad majetkem, 

který doposud měly ve správě a který dával smysl jejich existenci. Aby toho nebylo málo, tak i nadále 

spolupracují na pokračující devastaci českých přístavů. Dnes soukromá firma České přístavy a.s. je totiž jedním 

z největších příjemců financí, které státní podnik Povodí Vltavy vynakládá na tzv. údržbu vod. Nejde o malé 

částky, ročně se pohybují v řádech stamiliónů korun. Za peníze Povodí Vltavy si současný jediný majitel 

přístavu, Ing. Miloslav Černý, bagruje svůj vlastní majetek. A jelikož současně dělá vše proto, aby přístavy zrušil, 

je záhadou, proč tyto prostředky vůbec dostává. Současný vlastník, jak se zdá, české přístavy cíleně devastuje. 

Jak se devastují české přístavy? 

Pomalu a nenápadně. Bagrování je jen kouřová clona, která jednak umožní čerpat výše zmíněné prostředky, 

jejichž čerpání se dá jen těžko kontrolovat, ale současně umožňuje zakrýt skutečnost, že se do přístavů skoro 

nic neinvestuje. Promyšleně je zanedbána i základní údržba. Důvodem je snaha vytvořit v přístavech takové 

podmínky, aby uživatelům přístavu bylo znemožněno jeho plnohodnotné využívání a oni jej opustili. 

Zdevastovaný lodní výtah 

Příkladem může být lodní výtah v Holešovicích, který po desetiletí sloužil jako jediné místo v Praze, kde bylo 

možné vytáhnout loď z vody a provést její kontrolu. Výtah je jedinou možností pro značnou část velkých lodí i 

parníků kotvících v Praze. Zkouška, kterou lodě musí podstoupit, je podobná technické kontrole vozidel. Tak 
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jako u aut je i tato zkouška povinná, a pokud ji plavidlo v daném termínu nepodstoupí, nesmí ze zákona kotvit 

v přístavu. A o to tady jde. Tím se zabijí dvě mouchy jednou ranou. Jednak se místo výtahu uvolní, aby se z něj 

stala lukrativní parcela. Současně se přístav zbaví lodí, aby se přístav mohl zrušit. Neboť zákon říká, že přístav, 

který není dostatečně využívaný, může být zrušen. A že se jedná o ochranný veřejný přístav? Koho to zajímá, 

když jde o peníze! 

Přijde Praha o ochranné přístavy? 

Asi ano, pokud se nebude bránit. Ale nejprve je třeba vysvětlit funkci ochranného přístavu, kterou je především 

ochrana plavidel při povodni a za jarního tání. Tedy všech těch malých i velkých lodí, plovoucích zařízení a mol, 

které jsou na českých řekách. A že jich je. Ochranné přístavy jsou jediná bezpečná místa, kde se mohou lodě 

schovat před velkou vodou. A pokud taková strategická místa zaniknou, utržená plavidla ohrozí města a jejich 

majetek, protože zboří mosty a zbořené mosty pak zvednou hladiny řek a voda se rozleje do obytných čtvrtí a 

ohrozí životy lidí. Ale jak je vidět, to zatím nikoho moc nezajímá. Naopak! 

Povodně jako dar z nebe. Nebo z magistrátu? Miliardy korun ve prospěch soukromého vlastníka. 

Povodně 2002 byly pro současného vlastníka tzv. Českých přístavů a.s., Miloslava Černého, dar z nebe. Jednak 

byly přístavy patřičně poničeny a bylo možné ve zvláštním režimu žádat o tučné dotace, ale současně to byla 

příležitost, jak je připravit k developerské výstavbě. Pilotním projektem byl přístav v Holešovicích. Protože 

pozemky, které se v přístavu nacházely, byly převážně v zátopovém pásmu, bylo nutné je stavebně upravit. Ale 

to by bylo drahé. Bylo třeba najít někoho, kdo to zaplatí. A to se také podařilo. Proti původnímu návrhu byla 

posunuta protipovodňová stěna, která měla chránit město. Protipovodňová stěna byla zbudována na hraně 

mezi vodou a Černého pozemky. A tak za peníze města a jeho obyvatel se přístavní parcely pana Černého 

rázem zhodnotily o stovky milionů korun. A tak vznikla tzv. Prague Marina. 

Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše! 

Tehdy ještě spolu výše uvedené trio spolupracovalo, a tak mohl kapitán Vodička, fluktuant mezi několika 

politickými stranami, prohlásit: „Všechno, co tady vidíte, je naše, a jestli tu něco bude, tak to bude naše!“ 

Ukazoval přitom na Holešovický přístav a svůj projev směřoval k majitelům botelu Neptun, když chtěli na 

základě uzavřené smlouvy jednat o napojení na elektřinu a přístupové lávce k lodi. Přitom ukazoval na veřejný 

ochranný přístav a mluvil o vodě, která ze zákona patří všem a kterou má chránit a spravovat Povodí Vltavy. 

Ale to mu nevadilo. Myslel svá slova vážně. Protože majitelé Neptuna loď neprodali, tak jim za trest neumožnil 

v přístavu řádně kotvit. A tak je tomu dodnes. Botel putuje jako bludný Holanďan z místa na místo, vystaven 

nájezdům vandalů. Za třináct let, ačkoliv platí nájem podle platné smlouvy, není napojen na žádné zdroje a 

nemá své stálé místo. Byl rozkraden, posprejován a rozbit, jak jen to šlo. Dříve funkční loď je dnes vrakem. Jeho 

majitelé připravují žalobu o náhradě škody. Snad se jich soud zastane. Proč neodpluje jinam? Nemůže, protože 

je tak vysoký, že bez rozříznutí nepodjede mosty. Jeho velikost je také jeho prokletím. Neboť vzbuzuje závist. A 

závist druhým nepřeje. Příkladem může být developer Tamir Winterstein, další aktér zapojený do devastace 

přístavu. 

„Ta loď je moc velká, aby stála vedle mých projektů.“ 

To prohlásil developer Tamir Winterstein, když se měl na popud Miloslava Černého vyjádřit, zda souhlasí s 

kotvením botelu ve veřejném Holešovickém přístavu. Tamir Winterstein byl po dlouhá léta hlavní pokladničkou 

současného majitele Českých přístavů, Miloslava Černého. Z jeho peněz byl vybudován projekt Prague Marina 

na Praze 7. Přesně ten projekt, které stojí na základech financovaných z rozpočtu Hlavního města Prahy. A 

jedná se o ty stejné budovy, které před pár lety vzbudily značný rozruch, když se plné nájemníků začaly bortit. 

Tehdy to vypadalo na velký průšvih, ale v této lokalitě hrozí ještě větší nebezpečí. 

Praha 7 a Povodí Vltavy umožnily stavět bytové domy v aktivních zátopových pásmech! 

Aktivní zátopové pásmo je území, kterým při zvýšené hladině řek aktivně protéká voda. Na takových místech je 

zapovězena jakákoliv výstavba, neboť by ohrožovala majetek a životy lidí. A neumožňuje ji ani žádná výjimka. 

A přesně na takovém území byla postavena tzv. druhá etapa projektu Prague Marina. Pět vysokopodlažních 

bytových domů, kterými se asi chlubil starosta Prahy 7, když v posledním klání o post primátora poukazoval na 

to, že jeho městská část zvládá bytovou výstavbu. 

Ačkoliv bylo a je zakázané stavět v aktivním zátopovém pásmu, tak Praha 7 v čele se starostou a radní za 

územní rozvoj dali tomuto projektu zelenou. A celé to posvětilo Povodí Vltavy místo toho, aby projekt 

zakázalo. Ze zákona by dokonce mělo zmíněné projekty zbourat, protože jsou v rozporu se zákonem o vodě a 

ohrožují obyvatelstvo. Lze se jen domnívat, co vedlo zmíněné aktéry k jejich rozhodnutí, ale lze pochybovat o 



tom, že měli na paměti nedostatek bytů na Praze 7. Na komisi územního rozvoje, která výstavbu posuzovala, 

bylo namítáno, že stavba překračuje schválenou kapacitu bytové výstavby pro danou lokalitu, ale developer 

přesto svůj záměr uhájil. Proč? To ví jen zúčastnění. Ale jedno je jisté: tyto stavby ohrožují nejen jejich nové 

majitele, novopečené vlastníky bytů, ale i své okolí. A aby toho nebylo málo, odborníci údajně i zpochybňují 

protipovodňové zábrany, které zde byly následně zbudovány. 

Ty lodě musí pryč! Podepíšete, nebo máte všichni výpověď! 

S dokončením druhé etapy výstavby projektu Prague Marina vznikl problém, co s loděmi, které novým 

majitelům bytů hyzdí výhled na vodu. Dokonce jejich vlastníci mají tu drzost, že lodě v přístavu opravují a dělají 

přitom hluk! 

Není jiná volba, ty lodě musí pryč! A tak dostali všichni vlastníci lodí v Holešovickém přístavu výpověď a 

současně nabídku na uzavření nové smlouvy, která jim už nezaručuje žádná práva. Za to však umožní platit 

vyšší nájem a dostat kdykoli výpověď bez udání důvodu. A pokud se jim to nezamlouvá, tak ať táhnou! Včetně 

botelu Neptun. 

Devastace pokračuje, na řadě je Smíchovský přístav! 

Holešovickým přístavem plánovaná likvidace nekončí. Na řadě je Smíchovský přístav se svými pozemky. 

Císařská louka si o developerský projekt vysloveně říká. A tak není nic jednoduššího, než pracovat podle již 

ověřeného postupu. Dát všem výpověď. Nejdříve to ale vyzkoušet na botelu Vodník. Botelu, který zakotvil ve 

Smíchovském přístavu dávno před tím, než ho převzal současný vlastník. Botelu, který se stejně tak jako 

Neptun nemůže hnout, aniž by byl zničen. Ale koho to zajímá? Pana Černého rozhodně ne! Botel dostal na 

výběr mezi okamžitou výpovědí, nebo novou nájemní smlouvou s desetinásobným nájmem s možnou 

výpovědí, kdykoliv to Černého napadne. Těžko si ze dvou tak lákavých nabídek vybrat. Ani majitel botelu to 

neuměl a tak obě varianty odmítl. A to neměl dělat, protože pan Černý se umí bránit, a tak dal věc k soudu. 

Ačkoliv to vypadalo, že se vše v dobré obrátí, neboť soud první instance rozhodl ve prospěch botelu, dopadlo 

to nakonec špatně. Odvolací soud se postavil na stranu Černého a vůbec ho nezajímalo, že botel v přístavu 

kotví desítky let a nový majitel přístav získal již s ním. Přesněji pozemky, které jsou nutné, aby se loď dala 

provozovat. Výpovědí smlouvy na přístup k vodě byl celý problém vyřešen. 

A teď jsou na řadě sportovní kluby! 

Od šedesátých let minulého století působí na Císařské louce celá řada sportovních klubů zaměřených na vodní 

sporty. Klubů, které si předávají celé generace a které vychovaly mnoho mladých lidí k lásce k vodě. Dalo by se 

říci, že tyto aktivity k Císařské louce přirozeně patří. A kde jinde už by měly v Praze sídlit, když ne tady. V 

bezpečí veřejného ochranného přístavu. 

To si však nemyslí Ing. Černý a dělá vše proto, aby je zlikvidoval. To víte. Pozemky! I tyto kluby dostaly 

výpověď a čelí takovému nátlaku, že pět z nich už raději ukončilo svou činnost. Další sice vzdorují, ale jestli to 

půjde takto dál, nevydrží dlouho. 

Nechtějí odejít, i když mají výpověď? Třeba je vyženeme bagrem! 

Na konci února 2019 proběhla ve Smíchovském přístavu významná schůzka mezi zástupci majitelů lodí, 

zástupci Povodí Vltavy a zástupcem Českých přístavů. Miloslav Černý se schůzky nezúčastnil. Asi věděl proč! 

Setkáni mělo rozptýlit obavy obyvatel přístavu, že připravované bagrování v přístavu je ve skutečnosti taktikou, 

jak je ze Smíchova definitivně vyhnat. Tohoto úkolu se velmi aktivně zhostil generální ředitel Povodí Vltavy Ing. 

Kubala. Rozptýlit obavy účastníků se mu však nepodařilo. Jednotlivci i kluby se proto spojili a obrátili písemně 

na Povodí Vltavy s požadavkem, aby se k tomu vyjádřilo. Podle zaslaného materiálu mělo Povodí Vltavy 

vysvětlit svůj vztah k firmě České přístavy a.s., proč ji desítky let podporuje na úkor majitelů lodí, proč povolilo 

výstavbu v zátopových zónách přístavů a proč se vůbec spojilo s developerem proti nim. Požadovali také, aby 

Povodí Vltavy zmíněné věci vyšetřilo a vyvodilo z nich důsledky. Dopis byl adresován přímo do rukou 

generálního ředitele Kubaly. Jakou dostali odpověď? Žádnou. Ukázalo se, že hlavním důvodem účasti pana 

ředitele na schůzce nebylo uklidnění jejich obyvatel, ale spíše odstartování bagrování přístavu. Schůzka měla 

patrně eliminovat stížnosti na regulérnost veřejné zakázky, kterou vyhrál kdo? No přece České přístavy a.s. Ing. 

Černý získal skoro 200 000 000 korun. 

A co za to bude bagrovat? No přece svůj přístav. A tak zase z peněz nás všech profituje člověk, kterého veřejný 

zájem nezajímá, který úspěšně ničí to, co dříve bylo nás všech, a co navíc mělo sloužit k naší ochraně. Úspěšně 

za peníze a se souhlasem Povodí likviduje veřejné ochranné přístavy. A proto nastal čas vše zveřejnit, neboť to, 



co se děje s českými přístavy, se děje nám všem. A pokud se tomu nepostavíme, dopadneme stejně jako 

majitelé lodí v areálech Českých přístavů a.s. 

Přístav Mělník 

Přístav Mělník vlastně žádným přístavem není. Jde o obrovské překladiště kontejnerů za vlaků na kamiony 

prakticky v centru města, kosmeticky doplněné o možnost říční plavby. Terminál má plochu výměře 80 000 m². 

Již v prvním roce provozu zde bylo přeloženo 100 000 kontejnerů. Vlastníkem terminálu je společnost České 

přístavy. Mnozí občané Mělníka se cítí přímo obtěžováni nadměrným hlukem a dopravou do soukromého 

překladiště a poukazují na to, že jinde v Evropské unii by takový terminál nemohl v relativně nedávné době 

vzniknout. Jako příklad uvádějí rakouský kontejnerový terminál Wien Süd, který byl otevřen v prosinci 2016. 

Umístění terminálu je až za zastavěnou oblastí Vídně a s přímou vazbou na dálniční okruh Vídně, respektive 

přímo na křížení železničního koridoru směřujícího na jih Rakouska a dálničního okruhu Vídně. Provozní doba v 

pracovních dnech je pouze od 06:00 do 18:15 a v sobotu pouze od 06:30 do 10:45. A v neděli? Samozřejmě 

zavřeno. 

Máme to zapotřebí? 

Na závěr je dobré si položit otázku. Máme to zapotřebí? Opravdu je nutné, abychom skoro 30 let po revoluci 

dál tolerovali pofidérní kreatury, kteří od listopadové revoluce žijí na náš úkor, a dál volili jiné 

pseudoosobnosti, kteří je v tom podporují? Opravdu chceme, aby úřady, které mají chránit naše společné 

zájmy, místo toho kšeftovaly s developery? Logické je říci NE! Ale to nestačí. Měli bychom se bránit. Nejlépe 

tak, že viníky povedeme k odpovědnosti a budeme trvat na jejich potrestání. A politikům to připomeneme u 

voleb. 

Kverulant připraven dotáhnout popsanou kauzu do konce. Zastavit devastaci českých přístavů, najít viníky a 

požadovat jejich potrestání. 

Počet přečtení: 83 
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Kverulant: Školáci vs. billboard 

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního 

provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. 

Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů. Nyní se zaměřil na jeden obzvlášť nebezpečný u 

přechodu pro chodce poblíž dvou škol . 

Oboustranný LED billboard byl v roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v 

místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale 

také trasa většiny dětí směřující do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, a tím 

ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale Stavební 

úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj 

odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening 

organizovaný zejména oběma základními školami. 

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a 

to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v 

létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu Stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět 

prodloužil stavební povolení na dalších pět let . Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení 

povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o 

odstranění stavby. Prodloužení stavebního povelení také ignoruje platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž 

zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a 

druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se 

stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout 

v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutí o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si 

nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než korupcí a proto dnes na úředníka Štrobla podal trestní oznámení. 

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5 . Městská část však nebyla účastníkem řízení a tak 

nadřízený Pražský magistrát její odvolání zamítl. Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení 

povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o 

zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci rozhoduje Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Kverulant.org chce věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a LED billboard na 

Radlické bude muset nakonec zmizet. Cesta k tomu však bude ještě dlouhá. Bude třeba přimět Stavební úřad 

Prahy 5, aby vydal rozhodnutí o odstranění stavby a konal. A přesně to bude Kverulant s kverulantskou 

vytrvalostí usilovat. Kverulant.org o natočil o celé kauze krátkou reportáž s názvem ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kverulant-Skolaci-vs-billboard-588672
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Sdílet: 

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního 

provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým 

cílem radikální snížení jejich počtů. 

Kverulant.org v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem 

dosáhnout podobného úspěchu i ve městech, a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 

reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební 

předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. 

Když je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit Vodafone. Než svoje LED obrazovky v roce 2016 prodal, hyzdil 

Prahu několik let. Od té doby hyzdí Prahu agresivní reklamou na pronajatých obrazovkách, jako je ta v Radlické 

ulici u hned u dvou základních škol na Praze 5. 

Oboustranný LED billboard byl v roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v 

místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale 

také trasa většiny dětí směřující do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, a tím 

ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale Stavební 

úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj 

odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening 

organizovaný zejména oběma základními školami. 

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a 

to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v 

létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu Stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět 

prodloužil stavební povolení na dalších pět let. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení 

povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o 

odstranění stavby. Prodloužení stavebního povelení také ignoruje platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž 

zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a 

druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se 

stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout 

v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutí o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si 

nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než korupcí a proto na úředníka Štrobla podal trestní oznámení. 

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení a tak 

nadřízený Pražský magistrát její odvolání zamítl. Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení 

povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o 

zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci rozhoduje Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Kverulant.org chce věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a LED billboard na 

Radlické bude muset nakonec zmizet. Cesta k tomu však bude ještě dlouhá. Bude třeba přimět Stavební úřad 

Prahy 5, aby vydal rozhodnutí o odstranění stavby a konal. A přesně to bude Kverulant s kverulantskou 

vytrvalostí usilovat. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem 

ve výši 100 Kč. Kverulant.org o natočil o celé kauze krátkou reportáž s názvem Školáci vs. billboard: 

https://youtu.be/_xHr8CG8ucY 

https://www.forum24.cz/k-ledu-s-led-billboardy-neziskova-organizace-bojuje-se-svetelnym-smogem/
https://www.forum24.cz/k-ledu-s-led-billboardy-neziskova-organizace-bojuje-se-svetelnym-smogem/


Přes dílčí úspěchy však stále není vyhráno a proto Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy 

vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. Bylo-li by napříště 

policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče 

ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Taková změna by 

totiž znamenala konec velké většiny LED billboardů. Nejen že by nebyla povolována nová taková zařízení, ale 

postupně by vymizely i dříve povolené blikající obrazovky. V ČR totiž lze povolit billboard vždy jen na dobu 

dočasnou, a to maximálně na pět let. Pokud není povolení prodlouženo, stává se takový billboard nelegální. 

Jistě, poučený čtenář namítne, že i odstraňování nelegálního billboardu často vázne, a bude mít pravdu. Ale 

provozovat nelegální billboard je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a dříve nebo později bude muset 

skončit, zvlášť když o to s kverulantskou vytrvalostí usiluje Kverurulant.org. Jako v případě nejznámějšího 

nelegálního LED hyzdiče Prahy. 

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED 

obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a 

to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant se s kverulantskou 

vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. Naposledy mu 

městská část sdělila, že se jí konečně podařilo vydat rozhodnutí o odstranění stavby, které 5. dubna 2018 

nabylo právní moci. Počátkem prosince položil Kverulant dle zákona městské části Praha 2 jednoduchý dotaz: 

„Jak je možné, že jsou LED billboardy stále v provozu?“ 

Praha 2 však není jediná, kdo pravděpodobně hájí spíše zájmy mocné a bohaté billboardové lobby. Další 

takovou městkou částí je Praha 8. Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového, jako je LED billboard, na 

magistrále mohl někdo povolit, a obrátil v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové 

blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou 

zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? 

Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného 

billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa 

umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje 

intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je 

extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a 

esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je 

uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. 

V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném 

výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem 

světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ Tehdejší 

starosta Prahy 8 Ing. Jiří Janků tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný 

papír. 

Článek vyšel na serveru Kverulant.org 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue 

FORUM ZDE . Děkujeme! 

Kverulant.org 

Autor: David Horák 
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Nezisková společnost zmapovala nelegální billboardy v Praze 

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k 

přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant v listopadu 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem 

členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. ( ZDE ) 

Ke Kverulantově výzvě se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových organizací. Jednou z nich je i 

občanský spolek nechceme-billboardy.cz ( ZDE ). Ten odeslal na magistrát podrobný seznam 183 nosičů, které 

nachází na území hl. m. Prahy a jsou po novele silničního zákona od září 2017 zakázané. ( ZDE ) 

Spolek žádá po magistrátu urychlené odstranění těchto billboardů a mimo jiné uvádí, že 31 z nich se nachází 

podél silnic 1. třídy (I/4,I/7 a I/8) a jejich odstranění je v přímé kompetenci magistrátu a že 20 nosičů u dálnic 

navíc stojí na pozemku hl. m. Prahy, takže město může jejich sundání urychlit vypovězením nájemní smlouvy. 

Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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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. 

Kverulantovi se však podařilo tento tunel zastavit, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě 

jeho podání v září 2018 soutěž zrušil. Tuneláři ve státním dresu jsou však nenasytní, jako byli vždycky a tak 

chystají další tunel s vysílačkami. Tentokrát však jde o miliardy a vláda mu ve středu dala zelenou. 

Ministerstvo vnitra se chystá nakoupit vysílačky za 4,4 miliardy korun bez soutěže od jediného dodavatele 

Pramacom Prague. Vysílačky mají pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za 

technologii TETRA, kterou používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 

vysílaček by byla cca poloviční. A pokud se řádně soutěžil dodavatele, cena by byla velmi pravděpodobně ještě 

nižší. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystá draze „modernizovat“ technologii, která se 

už léta nevyvíjí. Velký problém současné technologie je udržení v provozu v případě rozsáhlého výpadku 

proudu. Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že na záložní baterie je udrží v provozu pouze několik 

hodin. Smluvní vztah vnitra s dodavatelem má trvat do konce roku 2027 s následným přechodem smluv na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dva roky. Tuneláři ve státním dresu vyhrožují, že urychlené nezadání 

zakázky by mohlo vyústit ve zhroucení systému komunikace složek integrovaného záchranného systému. 

Tuto středu informoval o vládu chystaném přímém nákupu vysílaček mistr vnitra Hamáček. Vláda k tomuto 

nepřijala žádné usnesení. Pouze v zápise z jednání vlády se objevila věta: „Vláda se seznámila s informacemi 

obsaženými v materiálu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra jako bod 7 v části Pro 

informaci schůze vlády dne 22. července 2019.“ Tunel za 4,4 miliardy korun tak má od vlády zelenou. 

Kverulant.org bude chystaný tunel pečlivě sledovat a vytrvale usilovat o jeho zastavení. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Kverulant.org: Miliardový vysílačkový tunel dostal od vlády zelenou 

Vojtěch Razima • 28. července 2019 • přečtení 

Reklama 

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. Kverulantovi se však 

podařilo tento tunel zastavit, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 

soutěž zrušil . Tuneláři ve státním dresu jsou však nenasytní, jako byli vždycky, a tak chystají další tunel s 

vysílačkami. Tentokrát však jde o miliardy a vláda mu ve středu dala zelenou. 

Ministerstvo vnitra se chystá nakoupit vysílačky za 4,4 miliardy korun bez soutěže od jediného dodavatele 

Pramacom Prague. Vysílačky mají pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za 

technologii TETRA, kterou používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 

vysílaček, by byla cca poloviční. A pokud se řádně soutěžil dodavatele, cena by byla velmi pravděpodobně 

ještě nižší. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystá draze „modernizovat“ technologii, která 

se už léta nevyvíjí. Velký problém současné technologie je udržení v provozu v případě rozsáhlého výpadku 

proudu. Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že na záložní baterie je udrží v provozu pouze několik 

hodin. Smluvní vztah vnitra s dodavatelem má trvat do konce roku 2027 s následným přechodem smluv na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dva roky. Tuneláři ve státním dresu vyhrožují, že urychlené nezadání 

zakázky by mohlo vyústit ve zhroucení systému komunikace složek integrovaného záchranného systému. 

Tuto středu informoval o vládu chystaném přímém nákupu vysílaček mistr vnitra Hamáček. Vláda k tomuto 

nepřijala žádné usnesení. Pouze v zápise z jednání vlády se objevila věta: „Vláda se seznámila s informacemi 

obsaženými v materiálu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra jako bod 7 v části Pro 

informaci schůze vlády dne 22. července 2019.“ Tunel za 4,4 miliardy korun tak má od vlády zelenou. 

Kverulant.org bude chystaný tunel pečlivě sledovat a vytrvale usilovat o jeho zastavení. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Miliardový vysílačkový tunel dostal od vlády zelenou 

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. Kverulantovi se však 

podařilo tento tunel zastavit, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 

soutěž zrušil . Tuneláři ve státním dresu jsou však nenasytní, jako byli vždycky, a tak chystají další tunel s 

vysílačkami. Tentokrát však jde o miliardy a vláda mu ve středu dala zelenou. 

Ministerstvo vnitra se chystá nakoupit vysílačky za 4,4 miliardy korun bez soutěže od jediného dodavatele 

Pramacom Prague. Vysílačky mají pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za 

technologii TETRA, kterou používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 

vysílaček, by byla cca poloviční. A pokud se řádně soutěžil dodavatele, cena by byla velmi pravděpodobně 

ještě nižší. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystá draze „modernizovat“ technologii, která 

se už léta nevyvíjí. Velký problém současné technologie je udržení v provozu v případě rozsáhlého výpadku 

proudu. Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že na záložní baterie je udrží v provozu pouze několik 

hodin. Smluvní vztah vnitra s dodavatelem má trvat do konce roku 2027 s následným přechodem smluv na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dva roky. Tuneláři ve státním dresu vyhrožují, že urychlené nezadání 

zakázky by mohlo vyústit ve zhroucení systému komunikace složek integrovaného záchranného systému. 

Tuto středu informoval o vládu chystaném přímém nákupu vysílaček mistr vnitra Hamáček. Vláda k tomuto 

nepřijala žádné usnesení. Pouze v zápise z jednání vlády se objevila věta: „Vláda se seznámila s informacemi 

obsaženými v materiálu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra jako bod 7 v části Pro 

informaci schůze vlády dne 22. července 2019.“ Tunel za 4,4 miliardy korun tak má od vlády zelenou. 

Kverulant.org bude chystaný tunel pečlivě sledovat a vytrvale usilovat o jeho zastavení. 
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Spolek oslovil 115 institucí veřejné správy, které v inkriminovaných pěti letech vyplatily 944 milionů korun na 

pokutách a náhradách, přičemž od zaměstnanců vymohly pouze 10,5 milionu. 

Vedle toho ministerstvo spravedlnosti vyplatilo miliardu a 22 milionů lidem, kteří byli poškozeni rozhodnutím 

či činností jiných orgánů, přičemž od zodpovědných osob se mu podařilo vymoci 3,5 milionu. 

„Dohromady tak orgány veřejné správy vymohly od svých zaměstnanců jen 14 milionů korun, což je pouhých 

0,71 procenta z částky 1 966 544 397 korun,” uvedl Kverulant . 

Peníze z jedné kapsy do druhé 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem hovoří v paragrafu 17 o tom, že „nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu, 

nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní 

úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, 

pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni”. 

Šampion v nevymáhání je ministerstvo zemědělství 

Že se tak většinou neděje, dokládá organizace i na příkladech jednotlivých institucí. Za „vítěze antisoutěže o 

nevymáhání pokut” Kverulant označil ministerstvo zemědělství, které v inkriminovaných pěti letech zaplatilo 

na náhradách 24 a na pokutách 228 milionů korun. 

„Od svých zaměstnanců za jejich pochybení vyinkasovalo pouhých 381 korun,” zjistil spolek. Resort k tomu 

dodal, že v případě náhrady škody se jednalo vesměs o vlekoucí se a složité restituční kauzy, v nichž byl nucen 

platit za nepřiměřenou délku řízení. 

Náhrady za pokuty placené jiným orgánům veřejné správy úřad pak nevymáhal s odkazem na judikát 

Nejvyššího soudu , podle něhož státu nevznikla škoda a jde o pouhý transfer peněz v rámci hospodaření země. 

„Laicky řečeno stát si pouze přendal peníze z jedné kapsy do druhé,” konstatoval spolek. 

Podobně k problematice odpovědnosti úředníků za škody přistupují i další instituce. 

Jak nákladné vyřizování této agendy je a kolik úředníků transfery peněz za pokuty mezi státními institucemi 

řeší, patrně vyčíslit nelze. 

Změna nikdy neprošla 

Všechny návrhy, které v minulosti směřovaly k tomu, aby stát povinně vymáhal škodu po úřednících, neprošly. 

Úřady argumentovaly mimo jiné tím, že úředníci jsou v řadě případů ve svých rozhodnutích vázáni interními 

předpisy a v konečném důsledku ani nemají rozhodující vliv na konečnou podobu rozhodnutí. 

yknivoNumanzeSaNyknalC 
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01.08.2019 16:04 | Novinky.cz , Zprávy , Zprávy z domova 

Přes sto úřadů a státních institucí vyplatilo v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála dvě 

miliardy korun. Jak upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant, ačkoliv zákon umožňuje vymáhat 

škodu za nesprávná či pozdní rozhodnutí po úřednících, kteří se na nich podíleli, vymožen byl tímto způsobem 

pouze zlomek. Číst dál 

Vložit komentář 

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny * 
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České zákony sice umožňují vymáhat po úřednících peníze za škodu, kterou svým rozhodnutím způsobili, v 

praxi se tak často neděje. V letech 2014 až 2018 zaplatila veřejná správa 1,967 miliardy na náhradách škod, 

odškodněních a pokutách. Od úředníků, kteří za rozhodnutí mohou, se ale do státní kasy dostalo jen 14 

milionů, což je pouhých 0,71 procenta. 

Nejhůře je na tom Ministerstvo zemědělství. To za pět let zaplatilo na pokutách a náhradách 252 milionů 

korun. Od svých zaměstnanců ale získalo zpět jen 381 korun. "Náhrady škod, které ministerstvo vyplatilo, jsou 

většinou odškodnění za nepřiměřené délky restitučního řízení a ministerstvo je prý nevymáhá proto, že 

restituční řízení jsou mimořádně komplikovaná jak po stránce skutkové, tak právní," shrnul Kverulant. 

Celé vyjádření ministerstva zemědělství si můžete přečíst zde . 

Ministerstvo spravedlnosti má na starosti vyplácení odškodného pro všechny, které poškodily jiné úřady. Za 

pět let tak vyplatilo 1,022 miliardy. Zpátky se ale podařilo získat jen 3,5 milionu korun. 

Chyby úřadů, soudů i exekutorů stály stát skoro 370 milionů! 

Některým ministerstvům a úřadům se ale nepodařilo vybrat ani korunu. Pokud platí úřad nebo ministerstvo 

pokutu státu, tak nevzniká žádná škoda. Proto například ministerstvo obrany či zemědělství nepožaduje 

úhradu škody od svých pracovníků. Jiným orgánům se zase nepodařilo viníky dohledat, nebo byli členy 

kolektivního orgánu, který chybně rozhodoval jako celek a nešlo tak prokázat individuální vinu. 

Kverulant na ubohou výkonnost státního aparátu při vymáhání peněz od chybujících úředníků poukazuje 

nejméně od roku 2015, kdy se obrátil na předsedu vlády a některá ministerstva, aby zasáhly. To podle slov 

organizace nikam nevedlo. 

Žena praštila úřednici. Tyto profese čelí útokům nejčastěji! 

"Kverulant v dubnu 2017 opět dopisem vyzval předsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se 

konečně zasadili o změnu. Opět marně, a tak svoje zjištění nyní zaslal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu," sdělila 

organizace. 
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Ilustrační snímek 

Čeští úředníci udělali za pět let chyby za dvě miliardy korun, část z toho šla i na úkor daňových poplatníků. 

Ovšem od úředníků se státu podařilo vymoci pouhých 14 milionů korun. Čísla zveřejnila organizace Kverulant, 

která se zaměřuje na prohřešky veřejné správy. 

České zákony sice umožňují vymáhat po úřednících peníze za škodu, kterou svým rozhodnutím způsobili, v 

praxi se tak často neděje. V letech 2014 až 2018 zaplatila veřejná správa 1,967 miliardy na náhradách škod, 

odškodněních a pokutách. Od úředníků, kteří za rozhodnutí mohou, se ale do státní kasy dostalo jen 14 

milionů, což je pouhých 0,71 procenta. 

Nejhůře je na tom Ministerstvo zemědělství. To za pět let zaplatilo na pokutách a náhradách 252 milionů 

korun. Od svých zaměstnanců ale získalo zpět jen 381 korun. "Náhrady škod, které ministerstvo vyplatilo, jsou 

většinou odškodnění za nepřiměřené délky restitučního řízení a ministerstvo je prý nevymáhá proto, že 

restituční řízení jsou mimořádně komplikovaná jak po stránce skutkové, tak právní," shrnul Kverulant. 

Celé vyjádření ministerstva zemědělství si můžete přečíst zde . 

Ministerstvo spravedlnosti má na starosti vyplácení odškodného pro všechny, které poškodily jiné úřady. Za 

pět let tak vyplatilo 1,022 miliardy. Zpátky se ale podařilo získat jen 3,5 milionu korun. 

Některým ministerstvům a úřadům se ale nepodařilo vybrat ani korunu. Pokud platí úřad nebo ministerstvo 

pokutu státu, tak nevzniká žádná škoda. Proto například ministerstvo obrany či zemědělství nepožaduje 

úhradu škody od svých pracovníků. Jiným orgánům se zase nepodařilo viníky dohledat, nebo byli členy 

kolektivního orgánu, který chybně rozhodoval jako celek a nešlo tak prokázat individuální vinu. 

Kverulant na ubohou výkonnost státního aparátu při vymáhání peněz od chybujících úředníků poukazuje 

nejméně od roku 2015, kdy se obrátil na předsedu vlády a některá ministerstva, aby zasáhly. To podle slov 

organizace nikam nevedlo. 

"Kverulant v dubnu 2017 opět dopisem vyzval předsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se 

konečně zasadili o změnu. Opět marně, a tak svoje zjištění nyní zaslal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu," sdělila 

organizace. 
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Čeští úředníci udělali za pět let chyby za dvě miliardy korun, část z toho šla i na úkor daňových poplatníků. 

Ovšem od úředníků se státu podařilo vymoci pouhých 14 milionů korun. Čísla zveřejnila organizace Kverulant, 

která se zaměřuje na prohřešky veřejné správy. 

České zákony sice umožňují vymáhat po úřednících peníze za škodu, kterou svým rozhodnutím způsobili, v 

praxi se tak často neděje. V letech 2014 až 2018 zaplatila veřejná správa 1,967 miliardy na náhradách škod, 

odškodněních a pokutách. Od úředníků, kteří za rozhodnutí mohou, se ale do státní kasy dostalo jen 14 

milionů, což je pouhých 0,71 procenta. 

Nejhůře je na tom Ministerstvo zemědělství. To za pět let zaplatilo na pokutách a náhradách 252 milionů 

korun. Od svých zaměstnanců ale získalo zpět jen 381 korun. "Náhrady škod, které ministerstvo vyplatilo, jsou 

většinou odškodnění za nepřiměřené délky restitučního řízení a ministerstvo je prý nevymáhá proto, že 

restituční řízení jsou mimořádně komplikovaná jak po stránce skutkové, tak právní," shrnul Kverulant. 

Celé vyjádření ministerstva zemědělství si můžete přečíst zde . 

Ministerstvo spravedlnosti má na starosti vyplácení odškodného pro všechny, které poškodily jiné úřady. Za 

pět let tak vyplatilo 1,022 miliardy. Zpátky se ale podařilo získat jen 3,5 milionu korun. 

Některým ministerstvům a úřadům se ale nepodařilo vybrat ani korunu. Pokud platí úřad nebo ministerstvo 

pokutu státu, tak nevzniká žádná škoda. Proto například ministerstvo obrany či zemědělství nepožaduje 

úhradu škody od svých pracovníků. Jiným orgánům se zase nepodařilo viníky dohledat, nebo byli členy 

kolektivního orgánu, který chybně rozhodoval jako celek a nešlo tak prokázat individuální vinu. 

Kverulant na ubohou výkonnost státního aparátu při vymáhání peněz od chybujících úředníků poukazuje 

nejméně od roku 2015, kdy se obrátil na předsedu vlády a některá ministerstva, aby zasáhly. To podle slov 

organizace nikam nevedlo. 

"Kverulant v dubnu 2017 opět dopisem vyzval předsedu vlády, ministry financí a spravedlnosti, aby se 

konečně zasadili o změnu. Opět marně, a tak svoje zjištění nyní zaslal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu," sdělila 

organizace. 
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Sedmiletý prodavač novin jménem Ferris ve městě Mobile, Alabama, v roce 1914. Fotograf Lewis Hine. autor: 

Library of Congress 

Informací je příliš mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor. Tady je výběr 

textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity , editora Hospodářských novin. 

- Hrdinou týdne je bezesporu muž, kterého už prostě nebavilo čekat, až se pražský magistrát dohodne s 

památkáři, jak odstranit to hnusné graffiti z Karlova mostu. Tak se sebral a umyl ho sám. 

Pozoruhodná je samozřejmě ta úděsná nepružnost úředníků a expertů. Ale zajímavé je i to, jak té historky 

dokázal marketingově využít pirátský primátor Prahy. Velmi správně mimochodem. 

Ukazuje se tu ale také něco dalšího. To, jak Prahu a život v ní proměňují turisté. Některá evropská velkoměsta 

začínají bující turismus vidět jako problém a tamní obyvatelé a politici už navrhují jeho omezování. Hledá se 

nějaká míra, rovnováha mezi příjmy z cestovního ruchu a zachováním hlavního města jako místa pro 

“normální” život. 

- Lesy v Česku umírají . Máme tu největší kalamitu v historii. Chtělo by to například, abychom měli ve vedení 

státu politiky, kteří se nebudou babrat v nesmyslných hádkách o jméno ministra kultury a budou schopni starat 

se i o krajinu. 

- Tohle je krok směrem do budoucnosti. Určitě zajímavý. Je i správný? 

- Martin Jaroš je chytrý a sympatický marketér s politickými ambicemi a velkou chutí o věcech přemýšlet a 

psát. Je tak zajímavý, že si chtěl jeho služby vyžádat i nejbohatší Čech. Ale nedopadlo to dobře. 

- Když už jsme u toho nejbohatšího Čecha, tento týden se stala pozoruhodná věc. Petr Kellner, tenhle tajuplný 

muž, nám vyjevil svůj pohled na svět. A takhle mu ho rozbili zleva. (Tím, co přišlo zprava, se nemá moc smysl 

zabývat. Jen nepříliš originální obdiv.) 

- Jestli můžete, udělejte si chvíli jen sami pro sebe . 

- Kverulant.org zjistil, že úřady zaplatily v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a na pokutách 944 milionů 

korun. Od svých zaměstnanců přitom zpět vymohly jen 10,5 milionů korun. To je pouhých 1,12 %. Zdá se to 

docela málo. A je to ještě o něco horší . 

- Umělá inteligence může sama vynalézat . Jak dlouho to bude trvat, než nás přestane potřebovat? 

A na závěr pohled do Ruska. Jak zpívají Buty, “do Ruska, to bych si ze všeho nejvíc nepřál”. 

Dobré čtení, dobrý poslech a dobrý víkend. 

jk 

Kubitovo čtení každý pátek do vaší pošty 
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Týden v komentářích HN 

Máte zájem o informace v širších souvislostech? 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během 

týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního 

ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz 

Jan Kubita. 

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních 

sdělení, více informací ZDE . Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. 

Přihlásit se k odběru 

Autor: Jan Kubita 
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Kverulant zjistil jak úředníci (ne)platí za svoje chyby 

Petr Kowanda 249 Přečtení 

Obecně prospěšná organizace Kverulant.org zjistila, že úřady zaplatily na náhradách škod a pokutách v letech 

2014 až 2018 celkem téměř 2 miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím umožňuje vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného 

rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. Takto však bylo vymoženo pouhých 14 milionů korun. To 

je podle Kverulanta zoufale málo, a proto jeho cílem tuto praxi změnit. 

Kverulant zaslal žádost o poskytnutí informací o placení náhrad škod a pokut v letech 2014 až 2018 celkem 

115 institucím veřejné správy. Kverulant zjistil, že na náhradách škod a na pokutách zaplatily tyto úřady 944 

milionů korun a od svých zaměstnanců zpět vymohly jen 10,5 milionů korun. To je pouhých 1,12 %. Aby byl 

obrázek o zaplacených škodách kompletní, je třeba k částce 944 milionů korun přičíst ještě jednu miliardu a 

dvacet dva milionů, kterými Ministerstvo spravedlnosti odškodnilo poškozené za činnost jiných orgánů. Částka, 

kterou ministerstvo vymohlo od osob odpovědných za vzniklé škody, činila ve sledovaných letech jen necelých 

3,5 milionů korun. Dohromady tak orgány veřejné správy vymohly od svých zaměstnanců jen 14 milionů korun, 

což je pouhých 0,71 % z částky 1 966 544 397 Kč. Více v tabulce . 

Jednoznačným vítězem v antisoutěži o placení škod a pokut a jejich nevymáhání je nepochybně Ministerstvo 

zemědělství (MZe). To v za pět let vyplatilo na náhradách škod 24 milionů korun a na pokutách 228 milionů 

korun. Dohromady tedy téměř čtvrt miliardy korun. Od svých zaměstnanců za jejich pochybení vyinkasovalo 

pouhých 381 korun. Náhrady škod, které MZe vyplatilo, jsou většinou odškodnění za nepřiměřené délky 

restitučního řízení podle zákona a Ministerstvo je prý nevymáhá proto, že restituční řízení podle zákona o půdě 

jsou mimořádně komplikovaná jak po stránce skutkové, tak právní. Pokud jde o pokuty, které MZe zaplatilo 

ostatním orgánům státní správy, největšími položkami na tomto seznamu jsou dvě pokuty za cinknuté tendry 

na služby IT zakázky. V roce 2015 to byla pokuta ve výši téměř 83 milionů korun a v roce 2018 pokuta 71 

milionů. Pokutu ve výší 37, 5 milionu korun dostalo MZe za nezákonné postupy při rozdělování dotací v 

programu Rybářství 2007–2013. Protože MZe nezaplatilo včas, dostalo penále za prodlení s odvodem ve výši 

11,5 milionu korun a byl mu vyměřen úrok z posečkané částky ve výši 5 milionů korun. Podrobný přehled 

naleznete zde . MZe náhrady za takto zaplacené pokuty nevymáhá a odkazuje se na rozsudek Nejvyššího 

soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 2764/2016 ze dne 12. dubna 2017, podle něhož se v případě uložení 

finanční sankce státu nejedná o vznik škody. Došlo tím totiž pouze k transferu finančních prostředků uvnitř 

státu, přičemž jeho majetek se zaplacením pokuty nezmenšil. Laicky řečeno stát si pouze přendal peníze z 

jedné kapsy do druhé. 

Druhým v pořadí v antisoutěži o placení škod a pokud a jejich nevymáhání je Ministerstvo obrany (MO). 

Obrana v letech 2014 až 2018 zaplatila na náhradách škod celkem bagatelních 482 tisíc korun. Šlo zejména o 

zaplacení vyrovnání ve výši 4 719 Kč celkem 102 žalobcům v rámci soudního smíru. Zato na pokutách zaplatilo 

MO za uvedené roky 88,5 milionů korun. Od svých od osob odpovědných za tato pochybení nepožadovala ani 

korunu. Opět s odkazem za rozsudek, kde se uvádí, že když stát platí státu pokutu, tak škoda nevzniká. 

Bronzové místo v lemplovství při nevymáhání zaplacených škod patří Ministerstvu vnitra (MVČR). Vnitro v 

letech zaplatilo na náhradách škod 9,5 milionů korun a na pokutách skoro 64 milionů korun. MVČR 

Kverulantovi nesdělilo o jednotlivých škodách a pokutách žádné další údaje. Na svoji otázku, proč vnitro 

nevymáhá po svých zaměstnancích žádnou náhradu, ale Kverulant odpověď dostal. Ministerstvo detektivů mu 

odpovědělo: „K bodu 2. a 4. žádosti sdělujeme, že v letech 2014 až 2018 nebyl Ministerstvem vnitra uplatněn 

žádný regres vůči osobám, které má Ministerstvo v personální pravomoci, neboť nebyla ztotožněna konkrétní 

osoba nebo osoby, odpovědné za vznik škody podle zákona č. 82/1998 Sb.“ 

https://melnicko.cz/kverulant-zjistil-urednici-neplati-za-svoje-chyby/


Poslední organizací, která na škodách a pokutách zaplatila za posledních pět let částku vyšší než 70 milionů 

korun, je Magistrát města Karlovy Vary. Karlovarský magistrát zaplatil na škodách a pokutách téměř 71 milionů 

korun. Dominantní položkou na seznamu pokut je ta z roku 2016. Šlo o pokutu v částce 51 milionů a penále ve 

výši 17, 5 milionů korun v souvislosti s veřejnou zakázkou na výstavbu Výstavního, sportovně-kulturního a 

kongresového centra kvůli nedodržení dotačních pravidel. Na náhradách škod od svých úředníků nechtěl 

magistrát ani korunu. Prý škodu nebylo možné vymáhat: nebylo možné dohledat jednoznačně odpovědnou 

osobu za porušení, jehož následkem byla vyměřená sankce – jednalo se o rozhodnutí kolektivního orgánu. 

Postihnout všechny členy kolektivního orgánu asi magistrát vůbec nenapadlo. 

Tabulka s celkovým přehledem o zaplacených škodách, pokutách a příslušných regresích za roky 2014 až 2018. 

Zcela výlučné postavení mezi orgány státní správy v oblasti placení náhrad za škody má Ministerstvo 

spravedlnosti. To je sice ve výše uvedené tabulce s částkou zaplacenou na pokutách ve výši 10,5 milionu korun 

až na 16. místě, ale když započteme sumy, kterými Ministerstvo spravedlnosti odškodňuje poškozené za 

činnost jiných orgánů, katapultuje je to na první místo s částkou jedna miliarda dvacet dva milionů korun. Tuto 

částku vyplatil resort spravedlnosti v letech 2014 až 2018. Přibližně polovina této částky, přesně 535 milionu 

korun, vyplatila justice v rámci mimosoudního vyrovnání náhrady za škody vzniklé při výkonu veřejné moci v 

resortu justice. Sumu 486 milionu korun vyplatilo ministerstvo na základě soudních rozsudků. Částka, kterou 

ministerstvo vymohlo od osob odpovědných za vzniklé škody, činila ve sledovaných letech jen necelých 3,5 

milionů korun. Více v tabulce . 

Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem, je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil. Zákonná úprava 

přitom stanoví, že stát odpovídá za škodu na principu objektivním, přičemž odpovědnost státu je založena na 

současném splnění tří podmínek: 

nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí, 

vznik škody, 

příčinná souvislost mezi nesprávným úředním postupem a vznikem škody. 

Zjednodušeně řečeno je nárok za zaplacení konkrétní škody podmíněn konkrétní chybou konkrétního státního 

úředníka. A na tohoto konkrétního úředníka pamatuje výše uvedený zákon v § 17 zákona v odstavci 1, kde se 

praví: „Nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu nebo poskytl-li ze stejného důvodu 

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na 

vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo 

k úřednímu postupu oprávněni.“ 

Kverulant se problematikou malé odpovědností úředníků za svoji práci zabývá již od roku 2015. Již tehdy 

shromáždil řadu údajů o této problematice a vyzval tehdejšího ministra spravedlnosti, aby se zasadil změnu 

této nezodpovědní praxe. V odpovědi tehdejší Ministr JUDr. Robert Pelikán uvedl, že Kverulantovo tvrzení o 

tom, že Ministerstvo spravedlnosti nemá přehled o výši vymáhaných a zaplacených náhrad, považuje za 

zavádějící. Zdánlivě větší úspěch zaznamenal na Ministerstvu financí. Na základě Kverulantových zjištění 

připravilo Ministerstvo financí v roce 2016 novelu zákona, která úřadům přikazovala vymáhat škody po 

chybujících úřednících, tu však nakonec zamítla legislativní rada vlády. 

Na jaře roku 2019 to byli Starostové a nezávislí, kdo se inspiroval Kverulantovou kauzou, a i oni navrhli, aby 

stát musel po úřednících, soudcích a státních zástupcích vymáhat škody, které při své práci způsobí. Poslanci 

hnutí STAN ve svém návrhu argumentovali tím, že podobné opatření platí už v obcích a krajích, a je tudíž 

namístě přenést tuto povinnost i na úroveň celostátní. „Zatímco pro obecní a krajskou úroveň platí, že 

samosprávy jsou povinny vymáhat po svých úředních osobách škodu, kterou svými rozhodnutími či postupem 

tito úředníci v samosprávě způsobili, a to až do výše 4,5 násobku platu (u škody úmyslné celou), stát takto 

postupovat ze zákona vůči svým úředníkům nemusí,“ píší předkladatelé. 

Tato kauza jasně ukazuje, že stát po chybujících úřednících vymáhá škody za jejich chyby zcela nedostatečně. 

Proto se Kverulant.org poprvé již v roce 2015 obrátil dopisem na předsedu vlády a ministry spravedlnosti, 

kultury, obrany, zahraničních věcí a životního prostředí, aby změnili praxi vymáhání škody za chyby státních 

úředníků. Marně, proto Kverulant v dubnu 2017 opět dopisem vyzval předsedu vlády, ministry financí a 

spravedlnosti, aby se konečně zasadili o změnu. Opět marně, a tak svoje zjištění nyní zaslal Nejvyššímu 

kontrolnímu úřadu. 

Zdroj: Kverulant.org 
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Více než sto úřadů a státních institucí vyplatilo v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála 

dvě miliardy korun. Jak upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant, ačkoliv zákon umožňuje vymáhat 

škodu za nesprávná či pozdní rozhodnutí po úřednících, kteří se na nich podíleli, vymožen byl tímto způsobem 

pouze zlomek. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost 

úředníků. Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se 

nic nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? Spolek oslovil 115 institucí 

veřejné správy, které v uvedených pěti letech vyplatily 944 milionů korun na pokutách a náhradách, přičemž od 

zaměstnanců vymohly pouze 10,5 milionu. Vedle toho ministerstvo spravedlnosti vyplatilo miliardu a 22 

milionů lidem, kteří byli poškozeni rozhodnutím či činností jiných orgánů, přičemž od zodpovědných osob se 

mu podařilo vymoci 3,5 milionu… Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem hovoří v paragrafu 17 o tom, že „nahradil-li stát škodu, ke 

které došlo při činnosti státního orgánu, nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou 

nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného 

rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu 

oprávněni”. Samozřejmě musí být zřejmé, kdo nese přímou odpovědnost, aby například vyšší úředníci neházeli 

odpovědnost na nižší, kteří jen vykonali pokyn nadřízeného. Zákon tedy máme, ale nevymáhá se. Ten, kdo ho 

nevymáhá, by měl být potrestán. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i 

hmotnou odpovědnost úředníků. Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. 

Jak to, že po úřednících se nic nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? Co si 

o tom myslíte Vy? https://www.novinky.cz/…/512114-stat-plati-stamiliony-za-ch… 

Další novinky 
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Kverulant.org zjistil jak úředníci (ne)platí za svoje chyby 

autor: Neregistrovaný | Srp 6, 2019 | Obecná témata | 0 komentářů 

Kverulant zjistil, že úřady zaplatily na náhradách škod a pokutách v letech 2014 až 2018 celkem téměř 2 

miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím umožňuje 

vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném 

úředním postupu. Takto však bylo vymoženo pouhých 14 milionů korun. To je podle Kverulanta zoufale málo, 

a proto jeho cílem tuto praxi změnit. 

https://www.pozitivnisvet.cz/kverulant-org-zjistil-jak-urednici-neplati-za-svoje-chyby/
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Kverulant.org: CRAB – IT tunel za 1,6 miliardy se chystá spolknout dalších 600 milionů korun 

Vojtěch Razima • 7. srpna 2019 • přečtení 

Reklama 

Kverulant odhalil již v roce 2013 tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát již utratil 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu 

lepší excelová tabulka. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále 

nedaří a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje dál. Nově dvěma podvodnými výběrovými řízeními 

za další téměř 600 milionů korun. Kverulant opět protestuje a dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Jde o systém velmi nepřesný, plný nedostatků do té míry, že počet v něm 

editovaných budov v něm dokonce klesá. Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve 

snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. Nově 

ÚZSVM v tichosti zorganizoval fingované výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním 

systému majetku státu (ISMS), jehož je CRAB součástí. To celé pouhých 5 měsíců před koncem platnosti 

současné smlouvy s IBM. Zadávací dokumentaci zveřejnil ÚZSVM pouze na stránkách NEN. Nabídky musí být 

předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným dodavatelem byl opět stávající dodavatel. 

Lhůta pro podání nabídek stanovena na 15. srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza systému, 

customizace systému, migrace dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové 

ceně 110 milionů korun musí být hotové do konce roku, kdy musí být spuštěn ostrý provoz. Stejné je to s 

druhou zakázkou na systém ISMS za 484 milionu korun. I ta musí být v ostrém provozu do 1. ledna 2020. Z 

uvedeného naprosto evidentní, že se o žádnou soutěž nejedná. Nový teoretický dodavatel systému CRAB či 

ISMS by se do konce roku nejspíš ani nedokázal seznámit se všemi úředníky, kteří mu mají poskytnout 

informace tak, aby vůbec mohl zahájit provedení analýzy. Další pojistkou na pokračování velmi lukrativního 

tunelu je skutečnost, že ÚZSVM není vlastníkem datového modelu. Tím je IBM. Kverulant je přesvědčen, že 

ÚZSVM opět záměrně vytvořilo s IBM tunel na další stovky milionů Kč peněz daňových poplatníků a proto 

dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: CRAB – IT tunel za 1,6 miliardy se chystá spolknout dalších 600 milionů korun 

Kverulant odhalil již v roce 2013 tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát již utratil 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu 

lepší excelová tabulka. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále 

nedaří a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje dál. Nově dvěma podvodnými výběrovými řízeními 

za další téměř 600 milionů korun. Kverulant opět protestuje a dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Jde o systém velmi nepřesný, plný nedostatků do té míry, že počet v něm 

editovaných budov v něm dokonce klesá. Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve 

snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. Nově 

ÚZSVM v tichosti zorganizoval fingované výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním 

systému majetku státu (ISMS), jehož je CRAB součástí. To celé pouhých 5 měsíců před koncem platnosti 

současné smlouvy s IBM. Zadávací dokumentaci zveřejnil ÚZSVM pouze na stránkách NEN. Nabídky musí být 

předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným dodavatelem byl opět stávající dodavatel. 

Lhůta pro podání nabídek stanovena na 15. srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza systému, 

customizace systému, migrace dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové 

ceně 110 milionů korun musí být hotové do konce roku, kdy musí být spuštěn ostrý provoz. Stejné je to s 

druhou zakázkou na systém ISMS za 484 milionu korun. I ta musí být v ostrém provozu do 1. ledna 2020. Z 

uvedeného naprosto evidentní, že se o žádnou soutěž nejedná. Nový teoretický dodavatel systému CRAB či 

ISMS by se do konce roku nejspíš ani nedokázal seznámit se všemi úředníky, kteří mu mají poskytnout 

informace tak, aby vůbec mohl zahájit provedení analýzy. Další pojistkou na pokračování velmi lukrativního 

tunelu je skutečnost, že ÚZSVM není vlastníkem datového modelu. Tím je IBM. Kverulant je přesvědčen, že 

ÚZSVM opět záměrně vytvořilo s IBM tunel na další stovky milionů Kč peněz daňových poplatníků a proto 

dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největším tunelu v dějinách českého IT . 
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Kverulant: CRAB – IT tunel za 1,6 miliardy se chystá spolknout dalších 600 milionů korun 

Kverulant odhalil již v roce 2013 tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát již utratil 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu 

lepší excelová tabulka. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále 

nedaří a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje dál. Nově dvěma podvodnými výběrovými řízeními 

za další téměř 600 milionů korun. Kverulant opět protestuje a dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Jde o systém velmi nepřesný, plný nedostatků do té míry, že počet v něm 

editovaných budov v něm dokonce klesá. Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve 

snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. Nově 

ÚZSVM v tichosti zorganizoval fingované výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním 

systému majetku státu (ISMS), jehož je CRAB součástí. To celé pouhých 5 měsíců před koncem platnosti 

současné smlouvy s IBM. Zadávací dokumentaci zveřejnil ÚZSVM pouze na stránkách NEN. Nabídky musí být 

předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným dodavatelem byl opět stávající dodavatel. 

Lhůta pro podání nabídek stanovena na 15. srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza systému, 

customizace systému, migrace dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové 

ceně 110 milionů korun musí být hotové do konce roku, kdy musí být spuštěn ostrý provoz. Stejné je to s 

druhou zakázkou na systém ISMS za 484 milionu korun. I ta musí být v ostrém provozu do 1. ledna 2020. Z 

uvedeného naprosto evidentní, že se o žádnou soutěž nejedná. Nový teoretický dodavatel systému CRAB či 

ISMS by se do konce roku nejspíš ani nedokázal seznámit se všemi úředníky, kteří mu mají poskytnout 

informace tak, aby vůbec mohl zahájit provedení analýzy. Další pojistkou na pokračování velmi lukrativního 

tunelu je skutečnost, že ÚZSVM není vlastníkem datového modelu. Tím je IBM. Kverulant je přesvědčen, že 

ÚZSVM opět záměrně vytvořilo s IBM tunel na další stovky milionů Kč peněz daňových poplatníků a proto 

dnes podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. 

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největším tunelu v dějinách českého IT 

ZDE . 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-CRAB-IT-tunel-za-1-6-miliardy-se-chysta-spolknout-dalsich-600-milionu-korun-591647
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-CRAB-IT-tunel-za-1-6-miliardy-se-chysta-spolknout-dalsich-600-milionu-korun-591647


94. To je opravdu neuvěřitelné. Stát platí miliardy za chyby úředníků, škody po nich ale 

nevymáhá 

Online ● euportal.cz (Dezinformační weby) ● 12. 8. 2019, 0:25 

Vydavatel: Český portál, o.p.s. ● Autor: Radim Fiala ● Rubrika: Zamyšlení 

6.4 tis. uživatelů za den ● GRP: 0.07 ● OTS: 0.00 ● AVE: 6843.78 Kč ● Sdílení: 86 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://www.euportal.cz/Articles/21530-to-je-opravdu-neuveritelne-stat-plati-miliardy-za-

chyby-uredniku-skody-po-nich-ale-nevymaha.aspx 

Autor: Radim Fiala | Publikováno: 12.8.2019 | Rubrika: Zamyšlení 

To je opravdu neuvěřitelné. Stát platí miliardy za chyby úředníků, škody po nich ale nevymáhá. Více než sto 

úřadů a státních institucí vyplatilo v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála dvě miliardy 

korun. Jak upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant, ačkoliv zákon umožňuje vymáhat škodu za 

nesprávná či pozdní rozhodnutí po úřednících, kteří se na nich podíleli, vymožen byl tímto způsobem pouze 

zlomek. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost úředníků. 

Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se nic 

nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? 

Spolek oslovil 115 institucí veřejné správy, které v uvedených pěti letech vyplatily 944 milionů korun na 

pokutách a náhradách, přičemž od zaměstnanců vymohly pouze 10,5 milionu. Vedle toho ministerstvo 

spravedlnosti vyplatilo miliardu a 22 milionů lidem, kteří byli poškozeni rozhodnutím či činností jiných orgánů, 

přičemž od zodpovědných osob se mu podařilo vymoci 3,5 milionu… 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem hovoří v paragrafu 17 o tom, že „nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu, 

nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní 

úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, 

pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni”. Samozřejmě musí být zřejmé, kdo nese 

přímou odpovědnost, aby například vyšší úředníci neházeli odpovědnost na nižší, kteří jen vykonali pokyn 

nadřízeného. 

Zákon tedy máme, ale nevymáhá se. Ten, kdo ho nevymáhá, by měl být potrestán. Kromě hmotné 

odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost úředníků. Když normální občan 

způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se nic nevymáhá? To se pak 

divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? Co si o tom myslíte Vy? 

Autor: Radim Fiala 
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To je opravdu neuvěřitelné. Stát platí miliardy za chyby úředníků, škody po nich ale nevymáhá. Více než sto 

úřadů a státních institucí vyplatilo v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála dvě miliardy 

korun. Jak upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant, ačkoliv zákon umožňuje vymáhat škodu za 

nesprávná či pozdní rozhodnutí po úřednících, kteří se na nich podíleli, vymožen byl tímto způsobem pouze 

zlomek. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost úředníků. 

Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se nic 

nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? 
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Téměř miliardovou škodu způsobili státu v posledních pěti letech svými chybami úředníci a politici. Přestože 

zákon umožňuje od nich vymáhat náhradu až do 4,5násobku platu, ve skutečnosti se podařil vymoci jen 

zlomek – 14 milionů korun. Vyplývá to z analýzy organizace Kverulant, která upozorňuje na chyby státu a 

korupci. 

Další články k tématu: 
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Téměř miliardovou škodu způsobili státu v posledních pěti letech svými chybami úředníci a politici. Přestože 

zákon umožňuje od nich vymáhat náhradu až do 4,5násobku platu, ve skutečnosti se podařil vymoci jen 

zlomek – 14 milionů korun. Vyplývá to z analýzy organizace Kverulant, která upozorňuje na chyby státu a 

korupci. 

ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA 

Říká se, že za chyby se platí. U českých úředníků je to však zřejmě jinak. Úředníci a také politici svými chybami 

způsobili státu v posledních pěti letech škodu 944 milionů korun. Tyto peníze musely být vyplaceny na různých 

odškodněních, pokutách a náhradách. 

Fotogalerie 

Zobrazit fotogalerii 

Organizace Kverulant oslovila celkem 115 institucí veřejné správy. Podrobné informace o náhradách za škody 

a pokutách způsobených zaměstnanci podalo 107 z nich. A více než osmdesát institucí uvedlo, že ve 

sledovaném období muselo platit. 

Vůbec nejvíc za chyby státních úředníků zaplatilo ministerstvo zemědělství, a to celých 247 milionů korun. 

„Lidé nám v anketě uvedli, že by úředníci měli za svoje selhání platit všechno ze sta procent. To by byl ale 

extrém. My jsme se teď však dostali do druhého extrému, kdy úředníci zaplatili jen sedm desetin procenta 

způsobených škod,“ řekl ředitel Kverulantu Vojtěch Razima. 

„Je alarmující, jak zřídkavě úředníci za svá pochybení pykají. To, zač v soukromém sektoru mnohdy padají 

hlavy, případně dokonce kvůli čemu nastávají bankroty, to úředníkům prochází prakticky bez mrknutí oka,“ 

rozhořčil se nad analýzou hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. 

Úřednici hrozí vězení a zaplacení voleb, neodvolala kandidaturu 

„Pokud pracujete u zaměstnavatele, kde je standardem zametání škod pod koberec, pak není divu, že se 

začnete podle toho chovat,“ doplnil to Marek Zelenka ze spolku Oživení, který se zabývá problematikou střetu 

zájmů, korupce a transparentnosti veřejného sektoru. 

I když je miliarda hrozivé číslo, je potřeba přiznat, že do toho spadají i pokuty, které jedna státní organizace 

vyměří druhé. Peníze se tak jen přesypou z jednoho veřejného měšce do druhého. Na to se také úřady – 

například ministerstvo zemědělství – často odvolávají, když vysvětlují, proč nedaly svým pracovníkům žádnou 

sankci. Mnohem častější reakcí však je, že úřad není schopen dohledat konkrétního člověka, který za pochybení 

může. 

Pokuta za losovačku 

Proč ale mezi ministerstvy najednou tak vyčnívá město Karlovy Vary? Může za to jedna jediná astronomická 

pokuta za notoricky známou „karlovarskou losovačku“, kdy se vybíral stavitel karlovarské KV Areny a 

administrátor zakázky tak dlouho šmátral v osudí, až vybral zjevně označeného soutěžitele. 

Karlovarská losovačka: Vytáhnout dva lístky se „správnými“ jmény firem trvalo více než půl minuty. 

Finanční úřad za to městu udělil sankci za porušení rozpočtové kázně. V jednu chvíli se dokonce mluvilo o 

pokutě 300 milionů korun. „Nakonec město v roce 2016 uhradilo částku 72,7 milionu korun za 

podvodsamotný, související penále a úrok z posečkání, za porušení rozpočtové kázně při výstavbě Výstavního, 
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sportovního a kongresového centra,“ uvedl mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Chyba v tomto případě 

nepadá na úředníky, ale na zastupitele, kteří zakázku schválili. Ale ani ti za to nenesou žádnou odpovědnost. 

„Domnívám se, že v tehdejší době ještě nebylo považováno za možné trestně stíhat rozhodnutí kolektivního 

orgánu, pokud nebyl přímo prokázán úmysl,“ dodává Kopál. 

Největší díl pokut a odškodnění padá na hlavu ministerstva zemědělství, ale tady i šéf Kverulantu Razima 

vyjádřil určité pochopení, protože se často týkaly složitých restitučních sporů a dotací. Mluvčí ministerstva 

zemědělství Vojtěch Bílý popsal, že se jedná třeba o případy, kdy dotace musela být vyplacena dodatečně po 

skončení dotačního programu. 

„Jde o částku přesahující 18 milionů. Stalo se tak většinou proto, že rozhodnutí o neposkytnutí dotace bylo po 

letech zrušeno správními soudy,“ vysvětlil Bílý. Peníze tak v rozpočtu vypadají jako „odškodnění“. Ministerstvo 

zemědělství také za svými lidmi stojí. „V těchto případech nelze hovořit o tom, že by se úředníci respektující 

dosavadní rozhodovací praxi dopustili nějakého pochybení,“ upozornil mluvčí Bílý. 

Nejvíc peněz naopak vymohlo od úředníků za jejich chyby ministerstvo pro místní rozvoj. 

Nepochybily jsme, tvrdí úřady, které roky vyplácely dávky simulantovi 

Kovanda ale upozornil, že úředníci nemají příliš motivaci své profesní jednání zlepšovat, neboť vědí, že jim za 

případné pochybení stejně s největší pravděpodobností postih nehrozí. „Alespoň tedy ne ten, jenž by je 

finančně bolel. Chybovat může každý, ale je třeba mít nastaveny mechanismy, které něčemu takovému 

podruhé zabrání. A pokud takovéto mechanismy budou funkční, celá tuzemská veřejná správa se bude 

zkvalitňovat,“ věří ekonom. 

Poučení a důslednější vymáhání 

Také podle Zelenky z Oživení by se měl zákon dodržovat důsledněji. „Pokud se stala škoda, mělo by to 

primárně zajímat nadřízené a interní audit. Výsledkem by mělo být jednak poučení propříště, ale také zvážení, 

zda šlo o systémový problém nebo osobní selhání,“ uvedl. 

Hned nato nicméně upozornil, že v praxi je vymožení škody za osobní selhání často ovlivněno střetem zájmů 

mezi těmi, kdo by měli škodu vymáhat, a samotnými škůdci. „Nadřízený si nevymáháním škody po podřízeném 

vytvoří luxusní postavení, kdy má zavázaného kolegu. Proto doporučujeme, aby se vymáháním škody vždy 

zabýval kolektivní orgán. V případě obcí se často nazývá škodní komise,“ doplnil Zelenka. 

Například jen nepřiměřeně dlouhá restituční řízení stála ministerstvo zemědělství 3,8 milionu korun. 

Vymožených 381 korun byla náhrada penále od zaměstnance, který opožděně nahlásil změnu údajů 

potřebných pro úhradu 

pojistného. 

Autor: Petr Topič, MAFRA 

Finanční úřad v roce 2016 Karlovým varům vyměřil pokutu za chyby při schvalování veřejné zakázky na 

výstavbu kongresového centra (v podstatě to byla pokuta za legendární „karlovarskou losovačku“). 

Autor: Martin Stolař, MAFRA 

Mluvčí Nikola Birklenová vysvětlila, že se 

jednalo o dvě sankce udělené Moravskoslezskému kraji ze strany ÚOHS vrámci dvou veřejných zakázek v roce 

2018, které pro Moravskoslezský kraj administrovaly externí 

právní společnosti. Vzhledem k tomu, že v 

rámci smluv jsou jasně uvedeny podmínky 

odpovědnosti externích firem za případné škody, zmiňované společnosti se k problému postavily čelem, 

zodpovědnost převzaly a pokutu zaplatily. 

Autor: Josef Gabzdyl, iDNES.cz 

Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška uvedl, že nejčastěji dochází k chybám jako průtahy v řízení, 

nesprávný úřední postup a „při výkonu činnosti policie“. 

Autor: Václav Šlauf, MAFRA 



Podle mluvčího Bezpečnostní informační služby Ladislava 

Štíchy jeden pracovník najatý na dohodu o provedení 

činnosti neodvedl řádně zdravotní pojištění a BIS 

musela zaplatit penále. Od příslušného zpravodajce tuto 

částku vymohla. 

Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz 

Úředníci a také politici svými chybami způsobili státu v posledních pěti letech škodu 944 milionů korun. 

Autor: MF DNES 

Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva obrany vysvětlil, že ministerstvo bylo pokutováno za pozdní 

odvod DPH, porušení rozpočtové kázně a za 

nesprávný úřední postup podle zákona o vojácích 

z povolání, kdy ministerstvo žalovalo 102 lidí. Ti vyhráli a ministerstvo jim muselo zaplatit právní zastoupení. 

Autor: Alexandr Satinský, MAFRA 

Ilustrační snímek 

Autor: Jan Karásek, MAFRA 

Autor: Jakub Pokorný, Eva Pospíšilová 
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Téměř miliardovou škodu způsobili státu v posledních pěti letech svými chybami úředníci a politici. Zákon 

umožňuje vymáhat náhradu až do 4,5násobku platu, ve skutečnosti se podařilo vymoci jen zlomek – 14 

milionů korun. Vyplývá to z analýzy organizace Kverulant, která upozorňuje na chyby státu a na korupci. Píše 

o tom portál IDNES. 

Úředníci svými chybami způsobili státu v posledních pěti letech škodu 944 milionů korun. Organizace 

Kverulant oslovila celkem 115 institucí veřejné správy. Podrobné informace o náhradách za škody způsobené 

zaměstnanci a pokutách podalo 107 z nich. 

Vůbec nejvíc zaplatilo za chyby státních úředníků ministerstvo zemědělství, a to celých 247 milionů korun. 

„Je alarmující, jak zřídka úředníci za svá pochybení pykají. To, zač v soukromém sektoru mnohdy padají hlavy, 

případně dokonce kvůli čemu nastávají bankroty, to úředníkům prochází prakticky bez mrknutí oka,“ řekl hlavní 

ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. 

Nahrada škody 

Podnikatelé, kteří se cítí být poškozeni finanční správou, chtějí po státu náhradu škody za chyby úředníků ve 

výši 29 miliard. Kompenzaci ovšem po konkrétních chybujících úřednících a úřadech stát prakticky nevymáhá. 

Vyplývá to z přehledu serveru iROZHLAS, který dal dohromady všechny případy, kdy za posledních osm let 

chtělo ministerstvo financí za pochybení různých úřadů peníze. Úředník berňáku přitom musel za chybu 

zaplatit jen v jediném případě. Informoval o tom v únoru portál IROZHLAS. 

„V případě vyplacených náhrad dle zákona o náhradě škody byla za škodu způsobenou finanční správou po 

úřednících požadována a uhrazena jedna regresní náhrada v roce 2017 ve výši 8 523 korun,“ uvedl pro 

iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík. 

O tom, zda budou úředníci za chyby finančně potrestáni, rozhoduje na Generálním finančním ředitelství 

komise. Ta řeší výlučně případy spojené s činností finanční správy. 

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019081910546147-zadny-trest-za-chyby-ve-vysi-miliardy-korun-u-ceskych-uredniku-to-tak-je/
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Kverulant: Budeme muset zaplatit firmě Diag Human 14 miliard korun? 

Nedávno soudy v Lucembursku definitivně povolily Diag Human exekuci účtů České republiky. Firma Josefa 

Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských bankách. 

Podle všeho je to však jen začátek dalších exekucí peněz Českého státu v evropských bankách. Spletitá kauza 

kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. 

Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, a protože stát tyto peníze Diagu 

zatím nedal, tato částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá téměř 14 miliary 

korun. Přesto všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy 

žádné peníze Diagu nebude muset platit. Ale je to skutečně tak? 

Kverulant.org požádal o rozhovor obě strany sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s 

natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět 

Kverulantovi na písemné dotazy. Svůj slib však ani po urgencích nedodrželi. 

Více již Kverulantově reportáži ZDE 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Budeme-muset-zaplatit-firme-Diag-Human-14-miliard-korun-592998
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Nedávno soudy v Lucembursku definitivně povolily Diag Human exekuci účtů České republiky. Firma Josefa 

Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských bankách. 

Podle všeho je to však jen začátek dalších exekucí peněz Českého státu v evropských bankách. Spletitá kauza 

kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její počátek leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví 

Martina Bojara a jeho nepodložených vyjádření, kvůli kterým byl zastaven obchod Diagu s krevní plazmou. 

Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun a protože stát tyto peníze Diagu 

zatím nedal, tato částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to i s úroky dělá téměř 14 miliardy 

korun. Přesto všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy 

žádné peníze Diagu nebude muset platit. Ale je to skutečně tak? Kverulant.org požádal o rozhovor obě strany 

sporu. Právní zástupce společnosti Diag Human Jan Kalvoda s natáčením souhlasil. Zástupci Ministerstva 

zdravotnictví mluvit na kameru odmítli, ale slíbili odpovědět Kverulantovi na písemné dotazy. Svůj slib však ani 

po urgencích nedodrželi. Více již Kverulantově reportáži: 

https://www.pozitivnisvet.cz/budeme-muset-zaplatit-firme-diag-human-14-miliard-korun/
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V účetnictví Městského pražského soudu za rok 2017 byly nalezeny chyby za více než miliardu korun. Jejich 

vznik byl spojen s tím, že soud neúčtoval jisté závazky v době jejich vzniku. Informoval o tom v pondělí 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). 

Podle informací Nejvyššího kontrolního úřadu učetní závěrka Městského pražského soudu za 2017 nepodála 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a údaje v ní obsažené nejsou spolehlivé. 

„Účetní výkaz, rozvaha a výkaz zisku a ztráty proto nevypovídaly o tom, co se v daném roce opravdu stalo,“ 

oznámil NKÚ. 

Poněvadž městský soud správně neúčtoval odměny a náhrady výdajů, stav financí neodpovídal skutečnosti . 

„V příloze účetní závěrky pak soud nevykázal částky budoucích nároků a povinností, které vyplývají z jeho 

rozhodovací činnosti,“ uvedl NKÚ. Ve všech případech šlo o významné systémové nedostatky v účetnictví. 

Z kontroly vyplývá, že 26 milionů korun ze státního rozpočtu soud bez důvodu použil na poskytnutí záloh 

podle zvláštních právních předpisů. „NKÚ v této souvislosti doporučuje upravit rozpočtová pravidla tak, aby 

respektovala specifika soudních řízení. Na základě výsledků kontroly doporučil NKÚ úpravu právních předpisů 

v oblasti peněžitých záruk připadlých státu a v oblasti poskytování záloh dle zvláštních právních předpisů,“ 

informuje Nejvyšší kontrolní úřad. 

Žádný trest za chyby ve výši miliardy korun? 

Dříve media informovala, že skoro miliardovou škodu způsobili státu v posledních pěti letech svými chybami 

úředníci a politici. Zákon umožňuje vymáhat náhradu až do 4,5násobku platu, ve skutečnosti se podařilo 

vymoci jen zlomek – 14 milionů korun. Vyplývá to z analýzy organizace Kverulant, která upozorňuje na chyby 

státu a na korupci. Píše o tom portál iDnes. 

Úředníci svými chybami způsobili státu v posledních pěti letech škodu 944 milionů korun. Organizace 

Kverulant oslovila celkem 115 institucí veřejné správy. Podrobné informace o náhradách za škody způsobené 

zaměstnanci a pokutách podalo 107 z nich. 

Vůbec nejvíc zaplatilo za chyby státních úředníků ministerstvo zemědělství, a to celých 247 milionů korun. 

„Je alarmující, jak zřídka úředníci za svá pochybení pykají. To, zač v soukromém sektoru mnohdy padají hlavy, 

případně dokonce kvůli čemu nastávají bankroty, to úředníkům prochází prakticky bez mrknutí oka,“ řekl hlavní 

ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. 

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019082610580799-nku-v-ucetni-zaverce-mestskeho-prazskeho-soudu-nasli-chyby-za-vice-nez-miliardu/
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Kverulant.org žádá vyšetření tunelování majetku Prahy 15 

Počátkem roku odhalil Kverulant.org další případ tunelování veřejného majetku. Praha 15 prodává pod cenou 

areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši 

Petříšovi. 

Kverulant celý případ popsal ve svém článku ( ZDE ) a natočil o něm krátkou reportáž ( ZDE ). Zveřejnění 

článku vyvolalo u kmotrů Prahy 15 silnou reakci. Radnice si z veřejných peněz nechala od advokátní kanceláře 

vypracovat analýzu, jak by bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k 

mimořádnému jednání Rady s jediným bodem. Tím bylo usnesení, že na Kverulanta podají trestní oznámení za 

to, jak nehezky popisuje jejich praktiky. 

Kverulant se partičkou korupčníků v radničním dresu nenechal zastrašit a podal na ně trestní oznámení za 

tunelování obecního majetku. Kverulant ve svém trestním oznámení velice podrobně vylíčil, v čem kriminální 

jednání označených podezřelých spatřuje, a připojil i listinné důkazy, které se mu podařilo získat. Přesto Policie 

jeho trestní oznámení odložila s vágním odůvodněním: „… nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že se 

v daném případě jedná o podezření ze spáchání trestného činu.“ 

S tímto obecným zdůvodněním se Kverulant nechce a nemůže spokojit a dnes podal dozorujícímu Státnímu 

zastupitelství žádost o prověření postupu policie. Kverulant se odmítá smířit s arogantním tunelováním 

obecního majetku a bude proti partě kmotrů a korupčníků z Prahy 15 bojovat dál. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-zada-vysetreni-tunelovani-majetku-Prahy-15-593904
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Vojtěch Razima: Kverulant kritizuje pomalý postup státu 

Kverulant.org volá po postihu billboardařů za neodstraňování nelegálních billboardů 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org ( ZDE ). Zákaz billboardů v ochranném pásmu 

oslavil 1. září 2019 dva roky. Přesto bylo k tomuto datu z dálnic odstraněno zatím jen 1118 nelegálních 

billboardů z předpokládaného počtu 1500. 

Obdobná situace panuje i na silnicích I. třídy. Zmizet přitom měly už k prvnímu září 2017 a odstranit je měli 

jejich majitelé. To se však ve většině případů nestalo. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk ( 

ZDE ). 

Kverulant kritizuje pomalý postup státu a apeluje na příslušné instituce, aby billboardaře za ignorování zákona 

začaly pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že billboardy byly odstraněny za 

peníze daňových poplatníků. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Kverulant-kritizuje-pomaly-postup-statu-594549
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Policie odložila trestní oznámení na terapeutické centrum Aktip známé z dokumentu Obchod se zdravím. 

České televizi to potvrdil dozorující státní zástupce Tomáš Svoboda, který ještě policejní usnesení přezkoumá. 

Oznámení na praktiky léčitelů, kteří například radili pořídit si kvůli léčbě rakoviny milence, podal loni v červnu 

spolek Kverulant. Ukončení činnosti Aktip oznámil letos v dubnu. 

Aktip 

Zdroj: ČT24 

„Policejní orgán rozhodl usnesením o odložení věci,“ sdělil ČT obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš 

Svoboda. „Jako dozorující státní zástupce ještě toto usnesení přezkoumám,“ doplnil. 

Policisté původně vůbec nechtěli trestní řízení zahájit a loni v listopadu oznámení spolku Kverulant bez dalších 

opatření odložili . „Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu není možné dovodit 

skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu,“ uvedla tehdy žalobkyně Simona Krupová, která 

případ původně dozorovala. Právě ona ale policejní rozhodnutí zrušila a kriminalistům nařídila trestní 

oznámení prověřit. 

Případ pro skrytou kameru 

Dokument odvysílaný loni v ČT zachytil skrytou kamerou „léčebné praktiky“ centra. Jeho terapeuti radili 

klientům léčit rakovinu „detoxikací“ nebo nalezením milence. Terapeutka centra také na záznamu popisuje, že 

je možné rakovinu „vykadit“. 

Vedoucí institutu Jarmila Klímová tehdy sdělila, že za metodami kolegů stojí. Na centrum si stěžovali i 

onkologičtí pacienti, kteří dostávali rady, aby nahradili onkologickou léčbu psychoterapií a potravinovými 

doplňky. 

Autor: Jan Vávra 
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Obecně prospěšná společnost Kverulant, která se zabývá fungováním státní správy, podala trestní oznámení 

pro podezření ze spáchání podvodu. Toho se podle ní konzultanti sdružení Aktip dopustili tím, že vystupovali 

jako odborníci na zdravotní péči, a vyvolali tak dojem, že poskytují lékařskou péči, čímž své klienty mohli uvést 

v omyl. 

„Dle šetření Policie ČR zde nejde o jednání v omylu, ale o vědomé a dobrovolné podstupování rizika ze strany 

klientů Aktipu, kteří se dobrovolně rozhodli tento institut navštěvovat a podrobovat se nabízeným službám,“ 

píše se v odůvodnění. Podle něj vše probíhalo na bázi dobrovolnosti, onkologičtí pacienti jsou navíc prý 

poučeni o rizicích přerušení standardní léčby svým ošetřujícím lékařem. 

Policie také konstatuje, že institut vystupoval jako terapeutické, nikoli lékařské zařízení. Jednáním konzultantů 

Aktipu navíc prý nedošlo ke škodě na cizím majetku, což je jedna z podmínek naplnění trestného činu 

podvodu. 

Kdyby byl případ posuzován v rámci občanskoprávního sporu, mohlo by být jednání konzultantů společnosti v 

rozporu s dobrými mravy, popřípadě neetické nebo zavrženíhodné. 

O případném trestu za disciplinární delikt doktorů z Aktipu má právo rozhodnout Česká lékařská komora. 

Případ už přezkoumává revizní komise karlovarského okresního sdružení, konkrétně se zabývá jednáním 

Jarmily Klímové a Michaela Kučery. 

Policie dospěla pouze ke zjištění protiprávního jednání ze strany konzultantky Lenky Krutilové, která 

neoprávněně používala vysokoškolský titul. Žena o sobě tvrdila, že vystudovala psychologii na Univerzitě 

Karlově, což však škola dementovala. Právě Krutilová je v dokumentu České televize točeném skrytou kamerou 

autorkou těch nejbizarnějších tvrzení, například že její manžel „vykadil rakovinu“, na což se dle jejích slov 

používá speciální sítko do toalety, či že k léčbě rakoviny pomůže milenec. 

Podle zakladatele a ředitele spolku Kverulant Vojtěcha Razimy bylo protiprávních jednání v případu mnohem 

více, ale podle policie ne „dost protiprávní na to, aby byl spáchán trestný čin“ a ocitla se prý v důkazní nouzi. 

„Policejní orgán se nicméně s případem snažil vypořádat. Ale nemají tam poškozené, i když se je snažil zjistit 

například u České onkologické společnosti, podle které je těch pacientů celá řada,“ říká Razima. „Nicméně se 

asi nikdo z nich neodhodlal k tomu, aby vystoupili s tím, že je to poškodilo. Není se ani čemu divit, svou energii 

vyčerpají na to, aby nemoc přežili a vyléčili se, ne aby tady zjednávali spravedlnost, což má primárně dělat 

stát.“ 

„Nejsem si jistá, že lidem, kteří toto podstoupili, se ještě chce do dalších soubojů. Tito lidé na tom nejsou tak 

dobře, aby jim na tom záleželo, jsou spíše rádi, že se z toho dostali,“ potvrzuje i režisérka snímku Obchod se 

zdravím Šárka Maixnerová. 

Za úspěch reportáže České televize i trestního oznámení Kverulantu nicméně Razima považuje, že Aktip v 

březnu loňského roku ukončil svou činnost či že ministerstvo zdravotnictví chce regulovat léčitele. Se zákonem 

o léčitelství ministerstvo přišlo v přímé návaznosti na odvysílaný dokument. 

Šárka Maixnerová nicméně upozorňuje, že lidé z Aktipu pouze změnili jméno a působiště. V červnu 2018 mohli 

Klímovou po aféře vidět slovenští diváci Televize Markíza v Teleránu jako odbornici, která s diváky konzultovala 

jejich zdravotní potíže a propagovala zde své psychosomatické metody. 

Video: Aktip? Velký podvod, kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah. Psychosomatika je jen placebo, říká Kubek 
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Zuzana Hronová 

Aktualizováno 4. 9. 2019 9:03 

Policie odložila trestní oznámení na terapeutické centrum Aktip, které loni v červnu podal spolek Kverulant. 

Centrum se nechvalně proslavilo v dokumentu České televize Obchod se zdravím, který odhalil 

"psychosomatickou léčbu po česku". Konzultanti mimo jiné radili ženám, aby si na léčbu rakoviny našly 

milence, či tvrdili, že jde nádor vyloučit při vyprazdňování. Dozorující státní zástupce Tomáš Svoboda podle 

informací ČT ještě přezkoumá policejní usnesení. 

1:12 

Můj muž samovolně vyloučil rakovinu. Zazní v dokumentu Infiltrace | VIDEO: Česká televize 

Obecně prospěšná společnost Kverulant, která se zabývá fungováním státní správy, podala trestní oznámení 

pro podezření ze spáchání podvodu. Toho se podle ní konzultanti sdružení Aktip dopustili tím, že vystupovali 

jako odborníci na zdravotní péči, a vyvolali tak dojem, že poskytují lékařskou péči, čímž své klienty mohli uvést 

v omyl. 

"Dle šetření Policie ČR zde nejde o jednání v omylu, ale o vědomé a dobrovolné podstupování rizika ze strany 

klientů Aktipu, kteří se dobrovolně rozhodli tento institut navštěvovat a podrobovat se nabízeným službám," 

píše se v odůvodnění. Podle něj vše probíhalo na bázi dobrovolnosti, onkologičtí pacienti jsou navíc prý 

poučeni o rizicích přerušení standardní léčby svým ošetřujícím lékařem. 

Policie také konstatuje, že institut vystupoval jako terapeutické, nikoli lékařské zařízení. Jednáním konzultantů 

Aktipu navíc prý nedošlo ke škodě na cizím majetku, což je jedna z podmínek naplnění trestného činu 

podvodu. 

Kdyby byl případ posuzován v rámci občanskoprávního sporu, mohlo by být jednání konzultantů společnosti v 

rozporu s dobrými mravy, popřípadě neetické nebo zavrženíhodné. 

O případném trestu za disciplinární delikt doktorů z Aktipu má právo rozhodnout Česká lékařská komora. 

Případ už přezkoumává revizní komise karlovarského okresního sdružení, konkrétně se zabývá jednáním 

Jarmily Klímové a Michaela Kučery. 

Policie dospěla pouze ke zjištění protiprávního jednání ze strany konzultantky Lenky Krutilové, která 

neoprávněně používala vysokoškolský titul. Žena o sobě tvrdila, že vystudovala psychologii na Univerzitě 

Karlově, což však škola dementovala. Právě Krutilová je v dokumentu České televize točeném skrytou kamerou 

autorkou těch nejbizarnějších tvrzení, například že její manžel "vykadil rakovinu", na což se dle jejích slov 

používá speciální sítko do toalety, či že k léčbě rakoviny pomůže milenec. 

Související 

2:22 

Onkologičtí pacienti nemají sílu se soudit 

Podle zakladatele a ředitele spolku Kverulant Vojtěcha Razimy bylo protiprávních jednání v případu mnohem 

více, ale podle policie ne "dost protiprávní na to, aby byl spáchán trestný čin" a ocitla se prý v důkazní nouzi. 

"Policejní orgán se nicméně s případem snažil důkladně vypořádat, což hodnotíme kladně. Ale nemají tam 

poškozené, i když se je snažil zjistit například u České onkologické společnosti, podle které je těch pacientů 

celá řada," říká Razima. "Nicméně se asi nikdo z nich neodhodlal k tomu, aby vystoupili s tím, že je to 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tvrdit-pacientum-ze-rakovinu-lze-vykadit-neni-trestne-rozhod/r~4bb380a8ce5a11e988f50cc47ab5f122/
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poškodilo. Není se ani čemu divit, svou energii vyčerpají na to, aby nemoc přežili a vyléčili se, ne aby tady 

zjednávali spravedlnost, což má primárně dělat stát." 

"Nejsem si jistá, že lidem, kteří toto podstoupili, se ještě chce do dalších soubojů. Tito lidé na tom nejsou tak 

dobře, aby jim na tom záleželo, jsou spíše rádi, že se z toho dostali," potvrzuje i režisérka snímku Obchod se 

zdravím Šárka Maixnerová. 

Za úspěch reportáže České televize i trestního oznámení Kverulantu nicméně Razima považuje, že Aktip v 

březnu loňského roku ukončil svou činnost či že ministerstvo zdravotnictví chce regulovat léčitele. Se zákonem 

o léčitelství ministerstvo přišlo v přímé návaznosti na odvysílaný dokument. 

Šárka Maixnerová nicméně upozorňuje, že lidé z Aktipu pouze změnili jméno a působiště. V červnu 2018 mohli 

Klímovou po aféře vidět slovenští diváci Televize Markíza v Teleránu jako odbornici, která s diváky konzultovala 

jejich zdravotní potíže a propagovala zde své psychosomatické metody. 

Video: Aktip? Velký podvod, kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah. Psychosomatika je jen placebo, říká Kubek 

Šokovalo mě, na co jsou lidé schopni naletět. Terapeuty a poradce nikdo neřeší, nenese za ně odpovědnost. V 

případě Aktipu má jednat policie. | VIDEO: Emma Smetana, DVTV 

Autor: Zuzana Hronová 
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Obecně prospěšná společnost Kverulant, která se zabývá fungováním státní správy, podala trestní oznámení 

pro podezření ze spáchání podvodu. Toho se podle ní konzultanti sdružení Aktip dopustili tím, že vystupovali 

jako odborníci na zdravotní péči, a vyvolali tak dojem, že poskytují lékařskou péči, čímž své klienty mohli uvést 

v omyl. 

„Dle šetření Policie ČR zde nejde o jednání v omylu, ale o vědomé a dobrovolné podstupování rizika ze strany 

klientů Aktipu, kteří se dobrovolně rozhodli tento institut navštěvovat a podrobovat se nabízeným službám,“ 

píše se v odůvodnění. Podle něj vše probíhalo na bázi dobrovolnosti, onkologičtí pacienti jsou navíc prý 

poučeni o rizicích přerušení standardní léčby svým ošetřujícím lékařem. 

Policie také konstatuje, že institut vystupoval jako terapeutické, nikoli lékařské zařízení. Jednáním konzultantů 

Aktipu navíc prý nedošlo ke škodě na cizím majetku, což je jedna z podmínek naplnění trestného činu 

podvodu. 

Kdyby byl případ posuzován v rámci občanskoprávního sporu, mohlo by být jednání konzultantů společnosti v 

rozporu s dobrými mravy, popřípadě neetické nebo zavrženíhodné. 

O případném trestu za disciplinární delikt doktorů z Aktipu má právo rozhodnout Česká lékařská komora. 

Případ už přezkoumává revizní komise karlovarského okresního sdružení, konkrétně se zabývá jednáním 

Jarmily Klímové a Michaela Kučery. 

Policie dospěla pouze ke zjištění protiprávního jednání ze strany konzultantky Lenky Krutilové, která 

neoprávněně používala vysokoškolský titul. Žena o sobě tvrdila, že vystudovala psychologii na Univerzitě 

Karlově, což však škola dementovala. Právě Krutilová je v dokumentu České televize točeném skrytou kamerou 

autorkou těch nejbizarnějších tvrzení, například že její manžel „vykadil rakovinu“, na což se dle jejích slov 

používá speciální sítko do toalety, či že k léčbě rakoviny pomůže milenec. 

Onkologičtí pacienti nemají sílu se soudit 

Podle zakladatele a ředitele spolku Kverulant Vojtěcha Razimy bylo protiprávních jednání v případu mnohem 

více, ale podle policie ne „dost protiprávní na to, aby byl spáchán trestný čin“ a ocitla se prý v důkazní nouzi. 

„Policejní orgán se nicméně s případem snažil důkladně vypořádat, což hodnotíme kladně. Ale nemají tam 

poškozené, i když se je snažil zjistit například u České onkologické společnosti, podle které je těch pacientů 

celá řada,“ říká Razima. „Nicméně se asi nikdo z nich neodhodlal k tomu, aby vystoupili s tím, že je to 

poškodilo. Není se ani čemu divit, svou energii vyčerpají na to, aby nemoc přežili a vyléčili se, ne aby tady 

zjednávali spravedlnost, což má primárně dělat stát.“ 

„Nejsem si jistá, že lidem, kteří toto podstoupili, se ještě chce do dalších soubojů. Tito lidé na tom nejsou tak 

dobře, aby jim na tom záleželo, jsou spíše rádi, že se z toho dostali,“ potvrzuje i režisérka snímku Obchod se 

zdravím Šárka Maixnerová. 

Za úspěch reportáže České televize i trestního oznámení Kverulantu nicméně Razima považuje, že Aktip v 

březnu loňského roku ukončil svou činnost či že ministerstvo zdravotnictví chce regulovat léčitele. Se zákonem 

o léčitelství ministerstvo přišlo v přímé návaznosti na odvysílaný dokument. 

Šárka Maixnerová nicméně upozorňuje, že lidé z Aktipu pouze změnili jméno a působiště. V červnu 2018 mohli 

Klímovou po aféře vidět slovenští diváci Televize Markíza v Teleránu jako odbornici, která s diváky konzultovala 

jejich zdravotní potíže a propagovala zde své psychosomatické metody. 
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Video: Aktip? Velký podvod, kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah. Psychosomatika je jen placebo, říká Kubek 
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Kverulant: Zákon o konfliktu zájmů je neúčinný, změňme jej 

Teoreticky, podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. 

Firma člena vlády ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován 

Babišovým holdingem Agrofert. Právně je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. 

Kverulantovým cílem je tento stav změnit a dnes poslance a senátory vyzval ke změně legislativy. 

Správa státních hmotných rezerv platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 

160 milionů korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost 

zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším dodavatelem je 

však dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodává biopaliva, jejichž masivní 

povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a které nechce opustit, i když to již pravidla EU 

umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. Preol tak od roku 2017 do června 2019 

dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala ještě jedna 

firma z Agrofertu, a to Primagra. 

Přitom zákon o střetu zájmu č. 159/2006 Sb. v § 4b uvádí: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ( člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlád) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako 

účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 

takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve 

větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Obdobné je to s dotacemi: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 

pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní 

společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti.“ I toto ustanovení zákona je masivně porušováno, a tak Agrofert 

získal v roce 2018 na dotacích téměř 1,8 miliardy korun, tedy jen o 165 milionů méně než v roce 2017. 

Státní podnik Čepro si nechal v létě 2019 zpracovat právní analýzu z obavy, že výše uvedený zákon o střetu 

zájmů porušuje. Kverulant si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu poskytlo komentář k této zprávě a svoje 

oficiální stanovisko , které ze zprávy vyplývá. „Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné 

době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na 

veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení zákona o střetu zájmů,“ stojí v právní analýze. Klíčový argument, o 

který se právníci opírají, vyplývá ze samé podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není 

fyzickou ani právnickou osobou), a tudíž nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. Dle zákona o 

obchodních korporacích takovou ovládanou osobou může být jen obchodní korporace, typicky třeba akciová 

společnost či společnost s ručením omezeným. 

Vznikem svěřenského fondu vzniká dle českého práva oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, 

jehož správy se ujme svěřenský správce. Jedná se tak o autonomní majetek, který není předmětem vlastnictví 

konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Svěřenské fondy nemají právní subjektivitu, nejsou osobou ve smyslu 

práva, a nejsou proto způsobilé k tomu být ovládány. „Vložením akcií společnosti Agrofert do svěřenských 

fondů došlo k převodu jejich vlastnictví z dispozice jediného akcionáře, Ing. Andreje Babiše, do dispozice dvou 

samostatných svěřenských fondů. S ohledem na to lze konstatovat, že žádný veřejný funkcionář nevlastní 

jakýkoliv podíl ve společnosti Agrofert ani ve společnostech do něj náležejících,“ uvádí analýza zpracovaná na 

základě požadavku společnosti Čepro. 
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Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule „svěřenecké fondy“, se tak stalo, že Agrofert tedy legislativně 

nikomu nepatří. A když nikomu nepatří, nemůže tedy patřit ani někomu, kdo je členem vlády a konfliktu zájmů. 

To je podobné jako přijmout zákon, který říká, že nosnost silničních mostů lze překročit libovolně těžkým 

vozidlem, pokud na něm bude alespoň 75 cm dlouhý nápis „Agrofert“. 

Z právní analýzy také vyplývá, že jakékoliv závěry o evidentním konfliktu zájmů Andreje Babiše, které učiní 

Evropská komise, budou závazné jen pro ČR jakožto členský stát EU, nikoliv přímo pro jednotlivé subjekty, jako 

je Čepro. Kverulant.org vidí jen dvě cesty, jak zabránit tomu, aby si opravdu bohatý bezskrupulózní politik 

dále ochočoval velkou část státu. Tou první je možnost vylučovat politiky vlastněné firmy ze zadávacích řízení 

na základě precedentního rozsudku některého z obecných soudů České republiky. Rozsudek takového soudu 

by musel rozhodnout o tom, že ovládající osobou společnosti Agrofert je veřejný funkcionář. Vydání takového 

rozsudku je však krajně nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně musel být někdo spojený se státem. 

Ten však ovládá právě Andrej Babiš. Druhou cestou je změna legislativy – a přesně k té dnes 2019 Kverulant 

vyzval dopisem všechny poslance a senátory. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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PRAHA | Teoreticky, podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi 

vlády. Firma člena vlády ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován 

Babišovým holdingem Agrofert. Právně je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. 

Kverulantovým cílem je tento stav změnit a dnes poslance a senátory vyzval ke změně legislativy. 

exagent Vojtěch Razima proti exagentovi StB Andymu Babišovi 

Správa státních hmotných rezerv platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 

160 milionů korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost 

zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším dodavatelem je 

však dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodává biopaliva, jejichž masivní 

povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a které nechce opustit, i když to již pravidla EU 

umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. Preol tak od roku 2017 do června 2019 

dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala ještě jedna 

firma z Agrofertu, a to Primagra. 

Přitom zákon o střetu zájmu č. 159/2006 Sb. v § 4b uvádí: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ( člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlád) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako 

účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 

takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve 

větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Obdobné je to s dotacemi: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 

pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní 

společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti.“ I toto ustanovení zákona je masivně porušováno, a tak Agrofert 

získal v roce 2018 na dotacích téměř 1,8 miliardy korun, tedy jen o 165 milionů méně než v roce 2017. 

Státní podnik Čepro si nechal v létě 2019 zpracovat právní analýzu z obavy, že výše uvedený zákon o střetu 

zájmů porušuje. Kverulant si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu poskytlo komentář k této zprávě a svoje 

oficiální stanovisko, které ze zprávy vyplývá. „Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné 

době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na 

veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení zákona o střetu zájmů,“ stojí v právní analýze. Klíčový argument, o 

který se právníci opírají, vyplývá ze samé podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není 

fyzickou ani právnickou osobou), a tudíž nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. Dle zákona o 

obchodních korporacích takovou ovládanou osobou může být jen obchodní korporace, typicky třeba akciová 

společnost či společnost s ručením omezeným. 

Vznikem svěřenského fondu vzniká dle českého práva oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, 

jehož správy se ujme svěřenský správce. Jedná se tak o autonomní majetek, který není předmětem vlastnictví 

konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Svěřenské fondy nemají právní subjektivitu, nejsou osobou ve smyslu 

práva, a nejsou proto způsobilé k tomu být ovládány. „Vložením akcií společnosti Agrofert do svěřenských 

fondů došlo k převodu jejich vlastnictví z dispozice jediného akcionáře, Ing. Andreje Babiše, do dispozice dvou 

samostatných svěřenských fondů. S ohledem na to lze konstatovat, že žádný veřejný funkcionář nevlastní 
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jakýkoliv podíl ve společnosti Agrofert ani ve společnostech do něj náležejících,“ uvádí analýza zpracovaná na 

základě požadavku společnosti Čepro. 

Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule „svěřenecké fondy“, se tak stalo, že Agrofert tedy legislativně 

nikomu nepatří. A když nikomu nepatří, nemůže tedy patřit ani někomu, kdo je členem vlády a konfliktu zájmů. 

To je podobné jako přijmout zákon, který říká, že nosnost silničních mostů lze překročit libovolně těžkým 

vozidlem, pokud na něm bude alespoň 75 cm dlouhý nápis „Agrofert“. 

Z právní analýzy také vyplývá, že jakékoliv závěry o evidentním konfliktu zájmů Andreje Babiše, které učiní 

Evropská komise, budou závazné jen pro ČR jakožto členský stát EU, nikoliv přímo pro jednotlivé subjekty, jako 

je Čepro. Kverulant.org vidí jen dvě cesty, jak zabránit tomu, aby si opravdu bohatý bezskrupulózní politik 

dále ochočoval velkou část státu. Tou první je možnost vylučovat politiky vlastněné firmy ze zadávacích řízení 

na základě precedentního rozsudku některého z obecných soudů České republiky. Rozsudek takového soudu 

by musel rozhodnout o tom, že ovládající osobou společnosti Agrofert je veřejný funkcionář. Vydání takového 

rozsudku je však krajně nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně musel být někdo spojený se státem. 

Ten však ovládá právě Andrej Babiš. Druhou cestou je změna legislativy – a přesně k té dnes 2019 Kverulant 

vyzval dopisem všechny poslance a senátory. 

Čtete dále VlasteneckeNoviny.cz | Další články k tématu: 

Autor: hub 
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Zákon o konfliktu zájmů je neúčinný. Babišův střet zájmů je evidentní, ale český zákon jej přitom nijak 

neomezuje. Je tedy jasné, že je třeba jej změnit. 

Teoreticky, podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. 

Firma člena vlády ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován 

Babišovým holdingem Agrofert. 

Právně je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. Pokud nebudeme konflikt zájmů 

Andreje Babiše řešit, existuje nebezpečí, že si nás koupí všechny podobně jako Bohuš Stejskal z legendárního 

filmu Věry Chytilové. 

Zákonům navzdory, i toto je dnes pracoviště Agrofertu. Ilustrace Kverulant.org 

Správa státních hmotných rezerv platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 

160 milionů korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost 

zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. 

Největším dodavatelem je však dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodává 

biopaliva, jejichž masivní povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a které nechce opustit, i 

když to již pravidla EU umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. 

Preol tak od roku 2017 do června 2019 dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zakázky za další 

desítky milionů pak získala ještě jedna firma z Agrofertu, a to Primagra. 

Tabulka Kverulant.org 

Přitom zákon o střetu zájmu č. 159/2006 Sb. v § 4b uvádí: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ( člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlád) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako 

účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 

takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve 

větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Obdobné je to s dotacemi: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 

pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní 

společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti.“ I toto ustanovení zákona je masivně porušováno, a tak Agrofert 

získal v roce 2018 na dotacích téměř 1,8 miliardy korun, tedy jen o 165 milionů méně než v roce 2017. 

Státní podnik Čepro si nechal v létě 2019 zpracovat právní analýzu z obavy, že výše uvedený zákon o střetu 

zájmů porušuje. Kverulant.org, nezisková organizace v jejímž čele stojím, si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu 

poskytlo komentář k této zprávě a svoje oficiální stanovisko, které ze zprávy vyplývá. 

„Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani povinnost 

vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení 

zákona o střetu zájmů,“ stojí v právní analýze. Klíčový argument, o který se právníci opírají, vyplývá ze samé 

podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není fyzickou ani právnickou osobou), a tudíž 

nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. 

Dle zákona o obchodních korporacích takovou ovládanou osobou může být jen obchodní korporace, typicky 

třeba akciová společnost či společnost s ručením omezeným. Vznikem svěřenského fondu vzniká dle českého 
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práva oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, jehož správy se ujme svěřenský správce. Jedná se 

tak o autonomní majetek, který není předmětem vlastnictví konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Svěřenské 

fondy nemají právní subjektivitu, nejsou osobou ve smyslu práva, a nejsou proto způsobilé k tomu být 

ovládány. 

„Vložením akcií společnosti Agrofert do svěřenských fondů došlo k převodu jejich vlastnictví z dispozice 

jediného akcionáře, Ing. Andreje Babiše, do dispozice dvou samostatných svěřenských fondů. S ohledem na to 

lze konstatovat, že žádný veřejný funkcionář nevlastní jakýkoliv podíl ve společnosti Agrofert ani ve 

společnostech do něj náležejících,“ uvádí analýza zpracovaná na základě požadavku společnosti Čepro. 

Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule „svěřenské fondy“, se tak stalo, že Agrofert tedy legislativně 

nikomu nepatří. A když nikomu nepatří, nemůže tedy patřit ani někomu, kdo je členem vlády a konfliktu zájmů. 

To je podobné jako přijmout zákon, který říká, že nosnost silničních mostů lze překročit libovolně těžkým 

vozidlem, pokud na něm bude alespoň 75 cm dlouhý nápis „Agrofert“. 

Nosnost silničních mostů lze překročit libovolně těžkým vozidlem, pokud na něm bude alespoň 75 cm dlouhý 

nápis „Agrofert“. Ilustrace Kverulant.org 

Z právní analýzy také vyplývá, že jakékoliv závěry o evidentním konfliktu zájmů Andreje Babiše, které učiní 

Evropská komise, budou závazné jen pro Českou republiku jakožto členský stát EU, nikoliv přímo pro jednotlivé 

subjekty, jako je Čepro. Osobně vidím jen dvě cesty, jak zabránit tomu, aby si opravdu bohatý bezskrupulózní 

politik dále ochočoval velkou část státu. 

Tou první je možnost vylučovat politiky vlastněné firmy ze zadávacích řízení na základě precedentního 

rozsudku některého z obecných soudů České republiky. Rozsudek takového soudu by musel rozhodnout o 

tom, že ovládající osobou společnosti Agrofert je veřejný funkcionář. Vydání takového rozsudku je však krajně 

nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně musel být někdo spojený se státem. Ten však ovládá právě 

Andrej Babiš. 

Druhou cestou je změna legislativy a přesně k tomu jsme vyzvali všechny zákonodárce. Jak přesně by taková 

změna legislativy měla vypadat, nechám na legislativcích, které si společně s dalšími daňovými poplatníky 

platím. Je však evidentní, že právě mocné a bohaté bychom měli být schopni přimět dodržovat pravidla. To je 

přece jedním z hlavních smyslů existence demokratického státu. 

Autor: Vojtěch Razima 



111. Kverulant zastavil tunel v Praze 15 

Online ● parlamentnilisty.cz (Zprávy / Politika) ● 18. 9. 2019, 11:07 

Vydavatel: OUR MEDIA, a.s. ● Rubrika: Názory a petice 

155.8 tis. uživatelů za den ● GRP: 1.73 ● OTS: 0.02 ● AVE: 26222.16 Kč ● Sdílení: 1 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-zastavil-tunel-v-Praze-15-

596421 

Kverulant zastavil tunel v Praze 15 

Praha 15 se chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo 

jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Tomu se Kverulantovi podařilo zabránit a areál byl 

prodán nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení. 

Po volbách na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Starostou zůstal Milan Wenzl, 

bývalý člen ODS, nyní člen ANO. Starosta Wenzl byl až do dubna 2018 jednatelem stavební firmy FIRMA 

WENZL, s.r.o. ( ZDE ). Pak ho ve funkci vystřídal jeho syn. Starosta pokračoval v rozprodeji obecních pozemků a 

8. listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m2 

bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci 

Aleši Petříšovi ( ZDE ), synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS. 

Na prodeji nebylo znepokojivé jenom to, že kupujícím má být se kreativní šikula Aleš Petříš. Ještě více 

znepokojující je skutečnost, že rozsáhlý pozemky byly prodávány značně pod cenou. Pozemek byl v územním 

plánu zařazen v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a nikoliv jako stavební parcely. Až by si kmotr Petříš 

pozemky koupil, dokončila by Praha 15 již předtím rozjetou změnu územního plánu a cena pozemků by 

raketově vyletěla a na úplatcích tak Petříš mohl rozdat desítky milionů korun a FIRMA WENZL by mohla vesele 

stavět. 

Na stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionů 

korun ( ZDE ). Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu 

na 25,8 milionu korun ( ZDE ). Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly 

v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové 

trafostanice, přístup k pozemkům. Tomu však Kverulant naprosto nevěřil. Naopak byl přesvědčen, že nový 

posudek byl zadán a vypracovaná po intervenci Petříše a smyslem nebylo nic jiného než radikální snížení ceny. 

Kverulant byl a stále je přesvědčen, že hlavními argumenty, který Petříš použil, byly úplatky. Protože političtí 

marketéři věří, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou, nechala si Praha 15 v březnu 2019 

vypracovat ještě jeden posudek ještě jeden ( ZDE ). Ten došel k ceně 28 milionů korun. S cenou v prvním 

posudku stanovenou na 40 milionů korun se tento posudek vypořádal tak, že na pozemky a stavby na nich 

sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty asi bude kupující chtít zbourat a bourání vyjde na 12 milionů korun, 

které je třeba od původní ceny odečíst. 

Když se do celé kauzy vložil Kverulant, Aleši Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení 

odstoupí. Ale kreativní hochštapleři nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne 

rozmyslel. V dopise Praze 15 vysvětluje, že se setkal s vnukem Aloise Švehly a ten mu pogratuloval, že jeho děd 

byl panským kočím, a tak ho nějaký Kverulant, a tím méně jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Razima, přece 

nemůže rozhodit. A nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá 

naše rodina, žili“. 

Když se o podezřelý projekt začal zajímat Kverulant, nechala si Praha 15 přeložit nabídky na odkup areálu od 

více zájemců. Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionů 

korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl částkou 28,4 miliony a další 27,6 milionů korun. 

Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stojí zase jen Aleš Petříš a jeho radniční 

kamarádi a podal na ně trestní oznámení. Trestní zákon na takové jednání pamatuje § 257 Pletichy při zadání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Tam se píše, že (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním 

veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem 

vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude 
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potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Kverulant ve svém trestním oznámení velice 

podrobně vylíčil, v čem kriminální jednání označených podezřelých spatřuje a připojil i listinné důkazy, které 

sem mu podařilo získat. Přesto Policie jeho trestní oznámení v srpnu 2019 odložila s vágním odůvodněním: „… 

nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že se v daném případě jedná o podezření ze spáchání trestného 

činu.“ S tímto obecným zdůvodněním se Kverulant nemohl spokojit a obratem podal dozorující Státním 

zastupitelství žádost o prověření postupu policie. Dozorující státní zástupkyně JUDr. Lucie Píseká došla závěru, 

že ke spáchání trestného činu nedošlo a to především proto, že k prodeji areálů Petříšovi nedošlo. Kverulant 

by jistě mohl argumentovat, tím, že řada trestných činů je trestné již ve stádiu pokusu, ale šance na trestní 

stíhání tunelářů z Prahy není velká. 

Kverulantovo trestní oznámení sice nakonec neskončilo pravomocným odsouzením půlky radnice, ale 

nepochybně sehrálo pozitivní roli. Radnice sice nepočkala, až doběhne změna územního plánu z kategorie 

vodního hospodářství na stavební pozemky a cena prodávaných pozemků se raketově zvýší, ale schválila na 

konci března 2019 konání nového výběrového řízení. Areál sice neměl být prodán nejvyšší nabídce, ale tomu, 

kdo přeloží nabídku, která nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Jaké přesně tyto zájmy 

a potřeby jsou, nebylo v podmínkách výběrového řízení uvedeno ( ZDE ). Kverulant se proto měl všechny 

důvody domnívat se, že hlavním zájmem radničních tunelářů je vyhovět kmotru Petříšovi a hlavní potřebou je 

rozdělit si na úplatcích rozdíl mezi rekordně nízkou prodejní a cenou skutečnou, která se podle Kverulantova 

odhadu pohybovala hodně přes 50 milionů korun. Ze schválení bizarního výběrového řízení natočil Kverulant 

krátkou reportáž ( ZDE ). 

Kverulant se mýlil. Radnice se do té míry zalekla Kverulantova soustředěného tlaku, že se rozhodla prodat 

areál nevyšší nabídce ( ZDE ), a nikoliv zájemci, který nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 

15“. Petříš tak definitivně ostrouhal. Na prvním místě skončila AP - Fin, s.r.o., s cenou 35 152 000 Kč. Na 

druhém TTC Riva, s.r.o., s cenou 34.238.848 Kč a poslední byl Petříš s cenou 28.561.000 Kč. Kverulant to 

považuje za své vítězství, i když je třeba konstatovat, že kdyby radní postupovali jako dobří hospodáři a nikoliv 

jako přistižení lupiči, mohla by být cena ještě mnohem větší. 

Mimochodem natočení a uveřejnění výše uvedené reportáže v jejím závěru ředitel Kverulanta Vojtěch Razima 

hovoří na adresu kmotrů Prahy 15 velmi otevřeně, vyvolalo u potrefených hus silnou reakci. Radnice si z 

veřejných peněz nechala v dubnu 2019 od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by 

bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k mimořádnému jednání Rady MČ 

Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a městská rada uložili starostovi Wenzlovi ve 

spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit nejpozději do 9. dubna na Kverulanta trestní oznámení ( ZDE 

). Kverulant se nenechal odradit a zastrašit. Kverulantu bude dál vystupovat proti arogantním tunelováním 

obecního majetku nejen na Praze 15. Další podrobnosti. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Jedna asistenční služba ocenila padesátikilometrový odtah z dálnice na 10 tisíc korun. „Na pojišťovnu“ by 

přitom stál jen 3 500 korun. Proti takovým předražením začaly pojišťovny bojovat. Protože mají vlastní 

odtahovky, snaží se konkurovat těm nasmlouvaným od silničářů. Velmi snadno tak za vámi může přijet 

asistenční služba, kterou jste si nezavolali. 

ilustrační snímek | foto: Depositphotos 

Kolegovi Vojtěcha Razimy z neziskové organizace Kverulant.org se před časem stalo, že naletěl „lovcům 

odtahů“. „Natankoval místo nafty benzin, přijela odtahová služba, naložili auto a pak si řekli nesmyslně 

vysokou cenu. Takže kolega nechal svoje auto zase sundat,“ vypráví Razima. Kverulant se pak kauzou začal 

zabývat. Typické předražení může být z 3 500 korun na deset tisíc. 

Dálnice mají už několik let rozparcelované velké odtahové služby na základě smluv se silničáři. To platí u 

odtahů, které si řidič nevolá sám. 

Jim se nyní snaží konkurovat pojišťovny, které mají také své odtahovky a už mají pár úseků ve správě. 

Pojišťovny zároveň varují, že nemusí z pojistky dnešní často vyšponovanou cenu proplatit. 

„Výhoda u nás je, že řidiči nabouraných vozidel by si byli jistí, že odtah plně uhradí pojišťovna,“ lobbuje ředitel 

České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. 

Za vyproštění náklaďáku 130 tisíc 

Jak nenaletět 

Zavolejte si odtahovku sami. Využijte asistenční službu své automobilky nebo pojišťovny. Asistenti už by vám 

měli říci, kolik to bude stát a co pojistka kryje. Pokud z nějakého důvodu nemůžete využít službu pojišťovny, 

vyptejte se určitě na cenu. Odtah na pár desítek kilometrů by měl stát jednotky tisíc korun. Nevyžádaný odtah 

můžete odmítnout, pokud jste si zavolali vlastní. Pokud ho ovšem nenařídí policie. 

Existují i jiné odstrašující příběhy z praxe na dálnicích, které nezisková organizace Kverulant zmapovala. 

A vyskytly se i příběhy, kdy jedno auto přijely odtáhnout dvě služby a přetahovaly se o něj. Jedna tvrdila, že 

spravuje uvedený úsek silnice, a ta druhá, že si ji řidič zavolal. 

Ještě větší byznys a možné předražení se týká nákladních aut a jejich vyproštění. Nevyžádaná odtahovka 

jednou takhle odhadla vyproštění na 40 tisíc korun. Autodopravci nezbylo než rychle souhlasit, aby neblokoval 

provoz. Za 40 tisíc by ale nejspíš byl ještě vděčný. „Autodopravci poté za toto vyproštění přišla finální faktura 

na bezmála 130 tisíc korun bez DPH,“ popisuje Vojtěch Razima. 

Nyní se hraje o to, kdo bude na dálnicích odtahovat v budoucnosti. Silničáři by měli vypsat další zakázky. Jde 

minimálně o dálnici D10 do Liberce, D6 do Karlových Varů a další menší kousky. 

ŘSD monopol smluvních odtahovek brání 

Pojišťovny by rády tento byznys převzaly a argumentují, že to pro běžné motoristy bude výhodné. „Nejde o to 

někoho nahradit, partneři ŘSD jsou i partnery pojišťoven. Jde o jednotný systém volání a transparentní 

kontroly nad dojezdy a cenami, jde o více odtahových vozidel k dispozici. Mnohokráte jsme ŘSD říkali, ze jejich 

vysoutěžené partnery budeme volat prioritně a záleží jen na nich, jestli budou schopni rychle zasáhnout,” říká 

ředitel České kanceláře pojistitelů Matoušek. 

A jak to funguje? Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své pojišťovny nebo třeba 

automobilky a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. 
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Jenomže pak jsou tu případy, kdy si ji nezavolá, třeba proto, že je zraněný, v šoku nebo nemá havarijní 

pojištění. Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Zavolají některou „ze svých odtahovek“. 

Ředitelství silnic a dálnic totiž rozparcelovalo české dálnice na menší úseky a každý si vysoutěžila jedna 

odtahová služba. 

Třeba dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy Jerex a Pretol. A pojišťovny s jejich cenami nemusejí 

souhlasit. 

„Ředitelství silnic a dálnic si vybírá jednu odtahovku na jeden dálniční úsek. Vidíme případy zneužití tohoto 

monopolu. Pojišťovny nemají kontrolu nad výkonem odtahu a především nad jeho cenou, což se může 

negativně dotknout zákazníků,“ stěžuje si ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stávající praxi s monopolními odtahovkami brání. „Máme vysoutěžené partnery 

pro odstraňování překážek na dálnicích, kteří jsou vyzýváni správcem komunikace na základě pokynu policie. 

Vzešli z otevřených výběrových řízení, kde byly definovány požadavky na vybavení, včetně dojezdového času a 

dalších podmínek,“ uvedl Jan Studecký z ŘSD. 

Na opravované dálnici D1 smluvní odtahovky zároveň drží pohotovost. 

„Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy by na rozestavěnou dálnici přišla stavební firma ze sousedství a řekla 

investorovi: vyhoďte konkurenci, byť má smlouvu, my bychom to udělali levněji,“ vysvětluje zavedenou praxi 

zdroj z ŘSD. 

„Úřední odtah“ povinně i bez policie 

Jenže se může vyskytnout i opačný problém – tvrdohlavý řidič trvá na tom, že mu pro nabourané auto dojede 

kamarád, celá ucpaná dálnice čeká a policie, která může nucený odtah nařídit, zrovna není na místě. 

Řidičů se v reakci pro MF DNES zastal ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Na konec října proto svolávám 

jednání, kterého se účastní zástupci ŘSD, České kanceláře pojistitelů, policie, ministerstva vnitra a budu chtít, 

aby se celá záležitost ohledně odtahů vyřešila především ve prospěch všech řidičů.“ 

Autor: Jakub Pokorný 
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Petr Kowanda 607 Přečtení 

Teoreticky, podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády. 

Firma člena vlády ani nesmí pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že tento zákon je masivně porušován 

Babišovým holdingem Agrofert. Právně je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. 

Kverulantovým cílem je tento stav změnit a dnes poslance a senátory vyzval ke změně legislativy. 

Správa státních hmotných rezerv platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 

160 milionů korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost 

zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším dodavatelem je 

však dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodává biopaliva, jejichž masivní 

povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a které nechce opustit, i když to již pravidla EU 

umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. Preol tak od roku 2017 do června 2019 

dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zakázky za další desítky milionů pak získala ještě jedna 

firma z Agrofertu, a to Primagra. 

Přitom zákon o střetu zájmu č. 159/2006 Sb. v § 4b uvádí: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ( člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 

člen vlád) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako 

účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 

takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve 

větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 

Obdobné je to s dotacemi: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová 

pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní 

společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti.“ I toto ustanovení zákona je masivně porušováno, a tak Agrofert 

získal v roce 2018 na dotacích téměř 1,8 miliardy korun, tedy jen o 165 milionů méně než v roce 2017. 

Státní podnik Čepro si nechal v létě 2019 zpracovat právní analýzu z obavy, že výše uvedený zákon o střetu 

zájmů porušuje. Kverulant si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu poskytlo komentář k této zprávě a svoje 

oficiální stanovisko , které ze zprávy vyplývá. „Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné 

době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na 

veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení zákona o střetu zájmů,“ stojí v právní analýze. Klíčový argument, o 

který se právníci opírají, vyplývá ze samé podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není 

fyzickou ani právnickou osobou), a tudíž nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. Dle zákona o 

obchodních korporacích takovou ovládanou osobou může být jen obchodní korporace, typicky třeba akciová 

společnost či společnost s ručením omezeným. 

Vznikem svěřenského fondu vzniká dle českého práva oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku, 

jehož správy se ujme svěřenský správce. Jedná se tak o autonomní majetek, který není předmětem vlastnictví 

konkrétní právnické nebo fyzické osoby. Svěřenské fondy nemají právní subjektivitu, nejsou osobou ve smyslu 

práva, a nejsou proto způsobilé k tomu být ovládány. „Vložením akcií společnosti Agrofert do svěřenských 

fondů došlo k převodu jejich vlastnictví z dispozice jediného akcionáře, Ing. Andreje Babiše, do dispozice dvou 

samostatných svěřenských fondů. S ohledem na to lze konstatovat, že žádný veřejný funkcionář nevlastní 

jakýkoliv podíl ve společnosti Agrofert ani ve společnostech do něj náležejících,“ uvádí analýza zpracovaná na 

základě požadavku společnosti Čepro. 

https://melnicko.cz/zakon-konfliktu-zajmu-neucinny-zmenme-jej/


Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule „svěřenecké fondy“, se tak stalo, že Agrofert tedy legislativně 

nikomu nepatří. A když nikomu nepatří, nemůže tedy patřit ani někomu, kdo je členem vlády a konfliktu zájmů. 

To je podobné jako přijmout zákon, který říká, že nosnost silničních mostů lze překročit libovolně těžkým 

vozidlem, pokud na něm bude alespoň 75 cm dlouhý nápis „Agrofert“. 

Z právní analýzy také vyplývá, že jakékoliv závěry o evidentním konfliktu zájmů Andreje Babiše, které učiní 

Evropská komise, budou závazné jen pro ČR jakožto členský stát EU, nikoliv přímo pro jednotlivé subjekty, jako 

je Čepro. Kverulant.org vidí jen dvě cesty, jak zabránit tomu, aby si opravdu bohatý bezskrupulózní politik 

dále ochočoval velkou část státu. Tou první je možnost vylučovat politiky vlastněné firmy ze zadávacích řízení 

na základě precedentního rozsudku některého z obecných soudů České republiky. Rozsudek takového soudu 

by musel rozhodnout o tom, že ovládající osobou společnosti Agrofert je veřejný funkcionář. Vydání takového 

rozsudku je však krajně nepravděpodobné, protože žalobcem by patrně musel být někdo spojený se státem. 

Ten však ovládá právě Andrej Babiš. Druhou cestou je změna legislativy – a přesně k té dnes 2019 Kverulant 

vyzval dopisem všechny poslance a senátory. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. 

Počet přečtení: 609 
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Kverulant píše poslancům: Stát má normy poskytovat zdarma 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. 

Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat zdarma, a o to už dlouho usiluje 

kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma ( ZDE ). Kverulantovo usedavé upozorňování na problém 

přineslo výsledky a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo 

na začátku roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým 

normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy ( ZDE ). 

Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá Vládu, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění 

veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti 

práva ( ZDE ). O té doby se však nic, co by znamenalo skutečný konec jedné absurdity, nestalo. Proto dnes 

Kverulant.org zaslal všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-pise-poslancum-Stat-ma-normy-poskytovat-zdarma-597460
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Twitter 

Neziskové organizace bojující proti korupci dostávají na darech víc než leckteré politické strany. Vyplývá to z 

pohybů na jejich transparentních účtech. Za posledních dvanáct měsíců dostala nejvíc peněz Rekonstrukce 

státu, téměř osm milionů korun. Tedy skoro čtyřikrát víc než známější Transparency International. Mezi dárci 

neziskových organizací figurují i miliardáři. 

Ilustrační foto Foto: Novinky 

Protikorupční neziskovky dostávají darem miliony 

Mezi nejštědřejší sponzory Rekonstrukce státu patří akciovka Y soft Corporation, která společnosti poslala přes 

milion korun. Tento rok sponzorovala také hnutí Hlas půl milionem korun a v roce 2017 prezidentskou kampaň 

Jiřího Drahoše rovným milionem. 

Štědré dary posílají organizaci podnikatelé. Milion poslal na účet Rekonstrukci státu bývalý majitel ePojištění.cz 

Dušan Šenkypl, přes milion dostala po drobnějších částkách od společníka Livesport, s. r. o., Martina Hájka. 

Rovný milion poslala Rekonstrukci nadace Blíž k sobě. Ta tvrdí, že její finance pocházejí čistě ze soukromých 

zdrojů jejích zakladatelů, zejména šéfa společnosti Eurowag Martina Vohánky, který je podle žebříčku Forbesu 

39. nejbohatším Čechem. Milion daroval obchodník na burze a investor Jan Barta. 

„Rekonstrukce státu získává všechny finance z darů soukromých dárců a z grantů. Zdůrazňujeme, že nejsme 

financováni žádnou politickou stranou ani politikem. Jedině tak může být Rekonstrukce státu nezávislou a 

nestrannou aktivitou občanů, kteří požadují lepší protikorupční zákony po svých zvolených zástupcích,“ uvádí 

organizace. 

Ze zásady se prý neucházejí o granty vypsané státem. V letošním roce počítá s rozpočtem asi 9,8 milionu 

korun. 

Velké firmy 

Oproti Rekonstrukci jsou Transparency International troškaři. Za uplynulých dvanáct měsíců, tedy od 19. září 

2018 do minulého čtvrtka, obdržela na transparentní účet od sponzorů příjmy ve výši něco málo přes dva 

miliony korun. Mezi její největší donátory patří T-mobile nebo viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Zbyněk 

Frolík, kteří dali po sto tisících. 

„Prostředky na naši práci jsme získali od EU, vlády České republiky, USA, z Mezinárodního visegrádského 

fondu, z berlínského sekretariátu Transparency International, Foundation Open Society Institute, ale také od 

soukromých osob, firem a členů Klubu Transparency International,“ uvádí organizace. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant, která upozorňuje na podezřelé veřejné zakázky a obcházení zákonů, 

transparentní účet pro dary nezřídila. 

„Nejsme placeni z daní, ale pouze z darů přispěvatelů. Naše úsilí za lepší správu veřejných věcí finančně 

podporují jednotlivci i firmy. Jistě, mohli bychom to vyřešit pokrytecky jako ostatní. Většina neziskovek, které 

se transparentním účtem chlubí, má ve skutečnosti hlavní účet zcela jinde a samozřejmě neveřejný,“ napsal 

Právu ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. 

„Podívejte se třeba na Transparency International. Ti se transparentním účtem chlubí. Když ten účet rozkliknete 

a zadáte tam pohyby za poslední rok, zjistíte, že celkové příjmy a výdaje jsou něco přes dva miliony korun. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/protikorupcni-neziskovky-dostavaji-darem-miliony-40298114
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/protikorupcni-neziskovky-dostavaji-darem-miliony-40298114


Přitom příjmy Transparency činily v roce 2018 deset milionů korun. Z toho z veřejných rozpočtů to bylo téměř 

6,5 milionu,“ dodal. 

Podle výroční zprávy Kverulant loni hospodařil s dary ve výši necelých dvou milionů korun, z toho půl milionu 

korun byly nepeněžní dary. „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,“ uvádí organizace. 

Hlídač státu dostal 3,5 milionu 

Nadační fond proti korupci dostává na otevřený účet zejména menší stokorunové částky od lidí. Podle výroční 

zprávy loni získal na darech 5,2 milionu. Jedním z jeho největších sponzorů za posledních 12 měsíců je Kofola, 

která mu poslala 300 tisíc korun, nebo Nadace Jablotron, která přispěla 50 tisíci. Jen o tisíc korun víc poslal 

akcionář skupiny RSJ Libor Winkler, který je členem dozorčí rady. Nadace RSJ loni poslala milion. Přes milion 

poslal loni dopravce Student Agency a 1,7 milionu Nadace Karla Janečka. 

Hlídač státu, který mapuje politické sponzory a veřejné zakázky, dostal na svůj otevřený účet za posledních 

dvanáct měsíců necelých 3,5 milionu korun. Milion dostal od internetového podnikatele Zdeňka Cendry, půl 

milionu od Dušana Šenkypla, další milion od zakladatele Rohlík.cz, Dáme jídlo.cz nebo Slevomatu Tomáše 

Čupra. 

Milion chvilek pro demokracii, který pořádá demonstrace proti premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babišovi 

a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), má na účtu 5,3 milionu korun. Částku získal především za 

poslední měsíce, skládá se zejména z drobných finančních darů. 

Podle předsedy klubu ČSSD a člena ústavně-právního výboru Sněmovny Jana Chvojky je správné, když 

neziskovky odkrývají své financování. „Transparentní finance musejí mít politické strany. Považuji tedy za 

logické, aby finanční striptýz povinně prováděly i nevládní organizace, které mají vliv na českou politiku,“ řekl 

Právu. 

Stejný názor zaujal i předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS). „Neziskové 

organizace, které vyzývají ostatní ke transparentnosti, by samy měly mít transparentní financování, abychom 

viděli, kdo za nimi stojí. Ale mě nepřinutíte k tomu, abych byl ten, kdo řekne, že jim to máme nařídit zákonem,“ 

sdělil Právu. 

yknivoNumanzeSaNyknalC 
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Kverulant píše poslancům: Stát má normy poskytovat zdarma 

Vojtěch Razima • 29. září 2019 • 933 přečtení 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, o což už dlouho usiluje v kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma . Kverulantovo usedavé 

upozorňování na problém přineslo výsledky a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou 

pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup nejprve 

k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy . 

Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá vládu, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění 

veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti 

práva. O té doby se však nic, co by znamenalo skutečný konec jedné absurdity, nestalo. Proto 26. září 

Kverulant.org zaslal všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. 

Ing. Vojtěch Razima 

Autor: Vojtěch Razima 

https://outsidermedia.cz/kverulant-pise-poslancum-stat-ma-normy-poskytovat-zdarma/
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Kverulant píše poslancům: Stát má normy poskytovat zdarma 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, o což už dlouho usiluje v kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma . Kverulantovo usedavé 

upozorňování na problém přineslo výsledky a Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou 

pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup nejprve 

k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy . 

Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá vládu, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění 

veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti 

práva. O té doby se však nic, co by znamenalo skutečný konec jedné absurdity, nestalo. Proto 26. září 

Kverulant.org zaslal všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 
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Pražský dopravní podnik (DPP) vybral nového provozovatele necelých 22 tisíc reklamních ploch v pražském 

metru. Bude jím firma Railreklam, která nahradí společnost Rencar ze skupiny JCDecaux, s níž vede DPP soudní 

spor o platnost smlouvy na reklamní plochy. Za reklamu dá DPP 91,5 milionu korun. Podnik o výběru nového 

dodavatele informoval v pondělí v tiskové zprávě. 

Eskalátorový tunel je osazen 42 obrazovkami. | foto: JCDecaux 

Příjmy 91,5 milionu korun ročně pro městský podnik znamenají dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru za 

využívání všech asi 130 tisíc ploch na majetku podniku. DPP plochy postupně přesoutěžuje, aby z prodeje 

reklamy získalo lepší výnosy. 

„Rozšíření reklamní portfolia o další plochy ve vozech a vestibulech pražského metra můžeme nyní našim 

klientům ve spojení s dalšími formáty nabídnout efektivní kampaně v oblasti hromadné dopravy,“ řekla 

iDNES.cz Jitka Bílková, obchodní ředitelka společnosti Railreklam. 

Rencar ústy svého mluvčího zkritizoval poptávkové řízení. Podle Jiřího Chvojky „flagrantně porušuje uzavřené 

smlouvy i zákony“. 

Smlouva na reklamu v metru z roku 1997 je neplatná, rozhodl soud 

„Dopravní podnik se ani neobtěžoval vyčkat na pravomocné rozhodnutí soudu a novými tendry zasahuje do 

stále platné smlouvy mezi DPP a Rencar,“ řekl serveru iDNES.cz Chvojka. 

Obvodní soud pro Prahu 9 začátkem září totiž rozhodl, že smlouva na pronájem reklamních ploch mezi DPP a 

firmou Rencar z roku 1997 neplatná. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, Rencar se proti němu odvolal. 

Podnik smlouvu vypověděl v roce 2016 poté, co ji jeho vedení a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) 

označily za nevýhodnou, což firma odmítla. Za neplatnou, respektive koncesní, ji v minulosti označil i 

antimonopolní úřad. 

„To, že došlo k dvojnásobnému navýšení jen ukazuje, že minulá smlouva nebyla v pořádku. Na pražském 

reklamním trhu se určitě za rok nestalo nic tak zásadního, že by se výnosy reklamy zdvojnásobily. Spíše se 

ukazuje, že na předchozí smlouvě někdo profitoval,“ řekl iDNES.cz Vojtěch Razima z neziskové organizace 

Kverulant. 

Dvakrát výhodnější smlouva 

DPP po vypovězení, které Rencar napadl u soudu, začal organizovat tendry na pronájmy reklamních ploch 

například v autobusech, tramvajích či tzv. city light vitrín. Do aktuálního tendru na plochy v metru se přihlásilo 

osm uchazečů, reprezentujících všechny významné hráče v oblasti venkovní reklamy působící na českém trhu, 

včetně společnosti euroAWK a skupiny JCDecaux. Oběma těmto firmám podnik v minulosti vypověděl 

smlouvy. 

Nový provozovatel, kterým je firma Railreklam ze skupiny BigBoard, podle ředitele DPP Petra Witowskiho 

nabídl výrazně výhodnější podmínky, než jaké zajišťuje stávající stav. „V dalším transparentním poptávkovém 

řízení se tak opět jasně prokázalo, že dosavadní plnění společnosti Rencar za využívané reklamní plochy je 

nízké, neodpovídá realitě trhu, a pro DPP je tak nevýhodné. Potvrzují to i obě podané nabídky společností ze 

skupiny JCDecaux, které skončily úplně na chvostu,“ řekl Witowski. 

Smlouva na desítky let 
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Zobrazit fotogalerii 

Společnost Rencar založil v roce 1990 samotný DPP, v roce 2001 pak prodal většinový podíl společnosti 

Europlakat z mezinárodní skupiny JCDecaux. Nyní má podnik ve firmě menšinový podíl. Podle výroční zprávy 

loni Rencar utržil více než 251 milionů korun, z prodeje reklamy v Praze získala téměř 132 milionů a dalších 

několik desítek milionů za její instalaci. V případě pravomocného rozsudku ohledně neplatnosti smlouvy s DPP 

tak může přijít o více než polovinu z celkových příjmů. Smlouva měla původně platit do roku 2031. 

JCDecaux má v Praze také smlouvu s magistrátem na provoz přístřešků MHD, kterou minulé vedení magistrátu 

rovněž označilo za nevýhodnou a rozhodlo o tom, že ji neprodlouží. Podle firmy je smlouva pro město 

výhodná. Nyní se připravuje tendr na provozovatele přístřešků po roce 2021, kdy firmě skončí smlouva. 

JCDecaux se do něj chystá rovněž přihlásit. Pokud by nadnárodní společnost se sídlem ve Francii zakázku na 

mobiliář nepřesoutěžila ve svůj prospěch, přijde v Česku o většinu svých příjmů z reklamy. 

Rencar a dopravní podnik 

Rencar podepsal smlouvu s dopravním podnikem v roce 1997. Má celkem devět dodatků a končit by měla v 

roce 2031. 

Za běžnou reklamu v MHD platí Rencar několika způsoby. Fixní platba za pronájem činí 30 milionů plus 27 

milionů za údržbu reklam, čištění skel autobusů apod. Další peníze dostává DPP v procentech – pokud Rencar 

utrží přes 90 milionů, platí 50 procent z tržeb nad tuto částku. 

Rencar spadá ze 72 % do rodiny JCDecaux, 28 % patří DPP. V roce 2017 společnost pracovala s tržbami 237 

milionů korun, zisk vypočítala zhruba na 24 milionů. 

JCDecaux má i smlouvu na provozování přístřešků MHD s magistrátem. Tu minulé vedení Prahy označilo za 

nevýhodnou a schválilo její neprodloužení po roce 2021, kdy vyprší. 

Eskalátorový tunel je osazen 42 obrazovkami. 

Autor: JCDecaux 

Velkoplošná obrazovka ve stanici metra Můstek v Praze (ilustrační snímek) 

Autor: Jiří Benák, iDNES.cz 

Autor: ČTK, František Strnad 
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Kvalita pohonných hmot je v letošním roce nejlepší v historii. Tvrdí to Česká obchodní inspekce (ČOI) podle 

výsledků dosavadních kontrol. Přesto jsou čerpací stanice, které i letos vyfasovaly za nekvalitní benzín a naftu 

tučnou pokutu. Podívejte se na aktuální přehled 50 pump, které za poslední tři roky musely platit. 

V prvním pololetí letošního roku inspektoři ČOI odebrali na čerpacích stanicích v Česku celkem 1 329 vzorků 

pohonných hmot. Nevyhovovalo 10 z nich. “To je o 4 vzorky méně než ve stejném období roku 2018,” 

upozorňuje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. V červenci i v srpnu pak prošlo všechny odebrané vzorky. 

I tak ČOI od začátku roku zakázala prodej a téměř 21 tisíc litrů pohonných hmot v hodnotě více než 680 tisíc 

korun korun. Převážně se jednalo o benzíny a naftu. 

“Jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2019 oproti 1. pololetí roku 2018 mírně zlepšila, a to ze 1,1 % na 

0,8 % podílu nevyhovujících vzorků. Zlepšení jakosti bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků 

automobilových benzinů (z 1,8 % na 0,4 %). Zhoršení bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty z (0,8 % na 

1,1 %) a u vzorků ethanolu E 85 (z 0,0 % na 16,7 %). Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky 

CNG (0,0 %) a LPG pro pohon (0,0 %),” komentoval pololetní výsledky Fröhlich. 

Výsledky kontrol ČOI v prvním pololetí letošního roku. 

Podíl biosložek u žádného z odebraných vzorků nepřekročil přípustnou horní hranici. 

Příčiny, proč bývá palivo označeno za nekvalitní, může být celá řada. U nafty například nízký bod vzplanutí, 

vysoký obsah síry nebo metylesteru řepkového oleje či překročení destilační zkoušky. u benzínu nízké 

oktanové číslo BA95, čili málo složek pro zvýšení oktanového čísla či nevhodné uhlovodíkové složení. U 

bioethanolu nízký tlak par E85, tedy malý podíl benzinu vzhledem k probíhající sezoně. 

Někdy za nekvalitní palivo může chyba, třeba při smíchání jednoho druhu paliva se zbytkem jiného paliva, 

který zůstal při přepravě v cisterně. Jiná pochybení ale zavání úmyslným podvodem a záměrným ředěním 

paliva levnější složkou. 

Pokud by motorista natankoval palivo výrazně překračující povolené hodnoty, hrozí, že motor nebude 

pracovat tak, jak by měl, auto bude mít kratší dojezd, nebo dojde dokonce k poškození katalyzátoru i celého 

motoru. 

“Česká obchodní inspekce v prvním pololetí 2019 uložila v 6 případech opatření ve formě zákazu prodeje 

pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, 

zvláštními právními předpisy a českými technickými normami,” doplnil Fröhlich. Ve výsledku to znamená, že 

inspektoři zakázali prodej skoro 21 tisíc litrů, vloni to bylo skoro čtyřikrát víc. 

Seznam čerpacích stanic, které dostaly od ČOI za nekvalitní palivo pokutu, pravidelně zveřejňuje obecně 

prospěšná organizace Kverulant.org. Na následujících stránkách se podívejte na její seznam aktualizovaný k 

začátku října. Je v něm 50 čerpacích stanic pokutovaných za poslední tři roky . A také popis dopadů zjištěných 

závad pro motoristy. 

Kverulant.org výsledky zveřejňuje od roku 2011, kdy se podařilo změnit letitou praxi ČOI, která konkrétní 

místa a názvy pokutovaných pump neuvádí. 
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Petr Kowanda 634 Přečtení 

Kverulant.org pro vás aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V 

seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je 

především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI . Ta od té doby 

zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty 

zásadně zvýšila. Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově znehodnocuje a zdražuje je povinné 

přimíchávání biosložek. Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018 připláceli 39 haléřů na 

litru a naftových motorů připláceli 35 haléřů na litru. Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších 

negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. 

Šťastnou cestu přeje 

Autor: Petr Kowanda 
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Když prodejce nevystaví EET účtenku za několikakorunový výrobek, dostane pokutu i deset tisíc korun. Když 

úředník způsobí státu vysokou škodu v řádu stovek tisíc nebo dokonce milionů, zůstane bez trestu, protože 

úřady od něj placení náhrad škody buď vůbec nevymáhají, nebo jen v minimální výši. Podnikatelské odbory 

považují takovou nerovnost za neospravedlnitelnou. 

Podle informaci, které získala obecně prospěšná společnost Kverulant, úřady zaplatily na náhradách škod a 

pokutách za chyby a přešlapy svých zaměstnanců v letech 2014 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Přesto 

podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která umožňuje vymáhat škodu 

po úřednících, kteří se na nesprávném postupu nebo nezákonném rozhodnutí podíleli, bylo vymoženo jen 14 

milionů korun, což není ani jedno procento ze způsobené škody. 

K tomu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů: 

„Je potřeba zastavit úřednickou beztrestnost. Nezákonná rozhodnutí a nesprávné postupy ve velké míře 

dopadají právě na malé a střední podnikatele a živnostníky, v poslední době zejména v souvislosti se 

zajišťovacími příkazy, ale také s elektronickou evidencí tržeb a kontrolními hlášeními. Úředníci jsou k tvrdému 

postupu při prověřování a postihování živnostníků motivováni. Pokud není jejich bezohledné a někdy i 

protiprávní jednání postihováno a úředníci zůstávají beztrestní, jejich arogance a šikana se postupně zvyšuje,“ a 

Radomil Bábek dodává: "Podnikatelské odbory varují před rostoucí mocí byrokracie ve státě, která na 

podnikatele a živnostníky vyvíjí stále větší tlak a získává tím nad nimi stále větší moc. Velká a nekontrolovatelná 

moc v rukou úředníků a politiků vede vždy ke ztrátě svobody." 
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Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček pro celníky 

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou 

soutěž však nešlo. 

O žádnou soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě 

KonekTel. Cena chystaného obchodu byla 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 nyní vyhrála firma GES-ELECTRONICS s cenou 15 milionů korun. 

Další podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ( ZDE ). 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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POD 

Když prodejce nevystaví EET účtenku za několikakorunový výrobek, dostane pokutu i deset tisíc korun. Když 

úředník způsobí státu vysokou škodu v řádu stovek tisíc nebo dokonce milionů, zůstane bez trestu, protože 

úřady od něj placení náhrad škody buď vůbec nevymáhají, nebo jen v minimální výši. Podnikatelské odbory 

považují takovou nerovnost za neospravedlnitelnou. 

Podle informaci, které získala obecně prospěšná společnost Kverulant, úřady zaplatily na náhradách škod a 

pokutách za chyby a přešlapy svých zaměstnanců v letech 2014 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Přesto 

podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která umožňuje vymáhat škodu 

po úřednících, kteří se na nesprávném postupu nebo nezákonném rozhodnutí podíleli, bylo vymoženo jen 14 

milionů korun, což není ani jedno procento ze způsobené škody. 

K tomu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů: 

„Je potřeba zastavit úřednickou beztrestnost. Nezákonná rozhodnutí a nesprávné postupy ve velké míře 

dopadají právě na malé a střední podnikatele a živnostníky, v poslední době zejména v souvislosti se 

zajišťovacími příkazy, ale také s elektronickou evidencí tržeb a kontrolními hlášeními. Úředníci jsou k tvrdému 

postupu při prověřování a postihování živnostníků motivováni. Pokud není jejich bezohledné a někdy i 

protiprávní jednání postihováno a úředníci zůstávají beztrestní, jejich arogance a šikana se postupně zvyšuje,“ a 

Radomil Bábek dodává: “Podnikatelské odbory varují před rostoucí mocí byrokracie ve státě, která na 

podnikatele a živnostníky vyvíjí stále větší tlak a získává tím nad nimi stále větší moc. Velká a nekontrolovatelná 

moc v rukou úředníků a politiků vede vždy ke ztrátě svobody.” 

ZDROJ 
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Sdílejte článek: 

POD 

Když prodejce nevystaví EET účtenku za několikakorunový výrobek, dostane pokutu i deset tisíc korun. Když 

úředník způsobí státu vysokou škodu v řádu stovek tisíc nebo dokonce milionů, zůstane bez trestu, protože 

úřady od něj placení náhrad škody buď vůbec nevymáhají, nebo jen v minimální výši. Podnikatelské odbory 

považují takovou nerovnost za neospravedlnitelnou. 

Podle informaci, které získala obecně prospěšná společnost Kverulant, úřady zaplatily na náhradách škod a 

pokutách za chyby a přešlapy svých zaměstnanců v letech 2014 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Přesto 

podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která umožňuje vymáhat škodu 

po úřednících, kteří se na nesprávném postupu nebo nezákonném rozhodnutí podíleli, bylo vymoženo jen 14 

milionů korun, což není ani jedno procento ze způsobené škody. 

K tomu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů: 

„Je potřeba zastavit úřednickou beztrestnost. Nezákonná rozhodnutí a nesprávné postupy ve velké míře 

dopadají právě na malé a střední podnikatele a živnostníky, v poslední době zejména v souvislosti se 

zajišťovacími příkazy, ale také s elektronickou evidencí tržeb a kontrolními hlášeními. Úředníci jsou k tvrdému 

postupu při prověřování a postihování živnostníků motivováni. Pokud není jejich bezohledné a někdy i 

protiprávní jednání postihováno a úředníci zůstávají beztrestní, jejich arogance a šikana se postupně zvyšuje,“ a 

Radomil Bábek dodává: “Podnikatelské odbory varují před rostoucí mocí byrokracie ve státě, která na 

podnikatele a živnostníky vyvíjí stále větší tlak a získává tím nad nimi stále větší moc. Velká a nekontrolovatelná 

moc v rukou úředníků a politiků vede vždy ke ztrátě svobody.” 

https://pravyprostor.cz/je-treba-zastavit-urednickou-beztrestnost/
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Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček pro celníky 

Vojtěch Razima • 11. října 2019 • 821 přečtení 

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 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 nyní vyhrála firma GES-ELECTRONICS s cenou 15 

milionů korun. Další podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky . 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček 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 trojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo... 

Senioři, bděte! (2. díl) 

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chystá seniorům reformu důchodů, neboť v 

budoucnosti přestanou zdroje na důchodovém účtu na výplatu důchodů rostoucího počtu seniorů postačovat. 

Detailní propočty teprve představí. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chystá... 

https://outsidermedia.cz/karel-gott-cest-la-vie/
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Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček 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 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 nyní vyhrála firma GES-ELECTRONICS s cenou 15 

milionů korun. Další podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky . 
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Předsedkyně pražských Pirátů a zastupitelka Michaela Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy 

JCDecaux Tomášem Tenzerem. Ten je přitom souzen za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami. 

Na pirátském webu, kde jsou zveřejňovány všechny schůzky členů strany s podnikateli a lobbisty, chybí z 

těchto schůzek záznam. 

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na snímku z února 2019. | foto: Pirátská strana 

Transparentnost je přitom jednou z proklamací, na které si Piráti velmi zakládají. Za normálních okolností musí 

členové strany podle interních pravidel sepsat z jakékoli schůzky záznam, ve kterém uvedou, s kým se sešli a co 

bylo předmětem jednání. 

„V momentě, kdy se objevily informace o trestním stíhání pana Tenzera, jsem s ním přerušila veškeré kontakty. 

V evidenci schůzek se jméno pana Tenzera nevyskytuje, podstata naší schůzky se totiž netýkala zájmů 

společnosti JCDecaux vůči magistrátu. V době, kdy jsem ještě neznala okolnosti týkající se stíhání pana 

Tenzera, jsem v dobré víře s dotyčným hovořila jako s whistleblowerem,“ řekla IDNES.cz Krausová . 

Fotky pořídila konkurence, tvrdí JCDecaux 

O nadstandardních vztazích mezi pražskými Piráty a společností JCDecaux se spekulovalo již delší dobu. 

Redakce iDNES.cz má nyní k dispozici snímky, které dokazují, že se šéfka pražských Pirátů stýkala s technickým 

ředitelem JCDecaux Tomášem Tenzerem. 

Fotogalerie 

Zobrazit fotogalerii 

„Společnost JCDecaux nebude komentovat fotky, které pravděpodobně pořídila konkurence v rámci 

konkurenčního boje. Pokud jde o setkání pana Tenzera s členkou Pirátů, jedná se pravděpodobně o tajně 

pořízené fotografie z období kolem komunálních voleb v roce 2018, kdy pan Tenzer působil soukromě v místě 

svého bydliště,“ reagoval mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. 

Tenzer loni při komunálních volbách za Piráty přitom sám kandidoval v městské části Praha-Vinoř. 

Piráti také dostali od dcery společnosti JCDecaux loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební 

kampani 60 až 75 procent . Vyplývá to z faktur, které má redakce iDNES.cz k dispozici. 

Tenzer u soudu přitom vysvětluje, zda se s někdejším politikem ODS radil o parametrech výběrového řízení na 

pronájem reklamních ploch tak, aby je zmíněná francouzská společnost, která působí i v Česku, vyhrála. Ta je 

následně skutečně vysoutěžila a místostarostovi společnost vyplatila 200 tisíc korun za konzultace. Další soudní 

stání s Tenzerem a JCDecaux bude před Obvodním soudem pro Prahu 1 23. října. 

Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant, která se problematikou na trhu s reklamou dlouhodobě 

zabývá, iDNES.cz řekl, že „jeden z podstatných důvodů, proč bojuje proti billboardům, je ten, že podporují 

korupci. A to například slevami na politické kampaně.“ 

JCDecaux přišla o reklamní plochy v metru 

Společnost JCDecaux nedávno přisla o provoz reklamních ploch v pražském metru. Necelých 22 tisíc ploch 

bude nově spravovat firma Railreklam, která nahradila Rencar ze skupiny JCDecaux . Dopravní podnik 

vyinkasuje od nové firmy 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru. 

Smlouva na reklamu v metru z roku 1997 je neplatná, rozhodl soud 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pirati-jcdecaux-korupce-kampan-slevy-michaela-krusova-tomas-tenzer.A191014_160650_domaci_rts
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pirati-jcdecaux-korupce-kampan-slevy-michaela-krusova-tomas-tenzer.A191014_160650_domaci_rts


S Rencarem je navíc pražský dopravní podnik v soudním sporu o platnosti smlouvy právě o reklamním plochy. 

Na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl, že smlouva je neplatná . Rozsudek je nepravomocný, 

protože Rencar se proti němu odvolal. 

JCDecaux by mohla přijít i o správu přístřešků MHD. Praha totiž připravuje vypsání nového tendru. Město si 

nechalo od poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracovat analýzu, která porovnává 

obdobné smlouvy v devíti evropských metropolích, mimo jiné v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně či Barceloně. 

Podle ní Praha dostává od společnosti JCDecaux zlomek toho, co inkasují srovnatelné evropské metropole . 

„Studie PwC vůbec nebere v úvahu žádné jiné údaje, než výnos z reklamy. Do své analýzy záměrně vybírá 

města, kde nebylo nutné do mobiliáře investovat,“ řekl v srpnu mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. 

Radnice podepsala stávající smlouvu s francouzskou společností JCDecaux v roce 1994 a její platnost končí v 

roce 2021. 

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na snímku z února 2019. 

Autor: Pirátská strana 

Michaela Krausová vystupující z vozu Tomáše Tenzera z JCDecaux. 

Autor: iDNES.cz 

Michaela Krausová loučící se Tomášem Tenzerem z JCDecaux. 

Autor: iDNES.cz 

Manažer JCDecaux Tomáš Tenzer 

Autor: iDNES.cz 

Autor: František Strnad 
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Předsedkyně pražských Pirátů a zastupitelka Michela Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy 

JCDecaux Tomášem Tenzerem. Ten je přitom souzen za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami. 

Na pirátském webu, kde jsou zveřejňovány všechny schůzky členů strany s podnikateli a lobbisty, chybí z 

těchto schůzek záznam. 

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na snímku z února 2019 | foto: Pirátská strana 

Transparentnost je přitom jednou z proklamací, na které si Piráti velmi zakládají. Za normálních okolností musí 

členové strany podle interních pravidel sepsat z jakékoli schůzky záznam, ve kterém uvedou, s kým se sešli a co 

bylo předmětem jednání. 

„V momentě, kdy se objevily informace o trestním stíhání pana Tenzera, jsem s ním přerušila veškeré kontakty. 

V evidenci schůzek se jméno pana Tenzera nevyskytuje, podstata naší schůzky se totiž netýkala zájmů 

společnosti JCDecaux vůči magistrátu. V době, kdy jsem ještě neznala okolnosti týkající se stíhání pana 

Tenzera, jsem v dobré víře s dotyčným hovořila jako s whistleblowerem,“ řekla IDNES.cz Krausová. 

Fotky pořídila konkurence, tvrdí JCDecaux 

O nadstandardních vztazích mezi pražskými Piráty a společností JCDecaux se spekulovalo již delší dobu. 

Redakce iDNES.cz má nyní k dispozici snímky, které dokazují, že se šéfka pražských Pirátů stýkala s technickým 

ředitelem JCDecaux Tomášem Tenzerem. 

Fotogalerie 

Zobrazit fotogalerii 

„Společnost JCDecaux nebude komentovat fotky, které pravděpodobně pořídila konkurence v rámci 

konkurenčního boje. Pokud jde o setkání pana Tenzera s členkou Pirátů, jedná se pravděpodobně o tajně 

pořízení fotografie z období kolem komunálních voleb v roce 2018, kdy pan Tenzer působil soukromě v místě 

svého bydliště,“ reagoval mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. 

Tenzer loni při komunálních volbách za Piráty přitom sám kandidoval v městské části Praha-Vinoř. 

Piráti také dostali od dcery společnosti JCDecaux loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební 

kampani 60 až 75 procent . Vyplývá to z faktur, které má redakce iDNES.cz k dispozici. 

Tenzer u soudu přitom vysvětluje, zda se s někdejším politikem ODS radil o parametrech výběrového řízení na 

pronájem reklamních ploch tak, aby je zmíněná francouzská společnost, která působí i v Česku, vyhrála. Ta je 

následně skutečně vysoutěžila a místostarostovi společnost vyplatila 200 tisíc korun za konzultace. Další soudní 

stání s Tenzerem a JCDecaux bude před Obvodním soudem pro Prahu 1 23. října. 

Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant, která se problematikou na trhu s reklamou dlouhodobě 

zabývá, iDNES.cz řekl, že „jeden z podstatných důvodů, proč bojuje proti billboardům, je ten, že podporují 

korupci. A to například slevami na politické kampaně.“ 

JCDecaux přišla o reklamní plochy v metru 

Společnost JCDecaux nedávno přisla o provoz reklamních ploch v pražském metru. Necelých 22 tisíc ploch 

bude nově spravovat firma Railreklam, která nahradila Rencar ze skupiny JCDecaux . Dopravní podnik 

vyinkasuje od nové firmy 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru. 

Smlouva na reklamu v metru z roku 1997 je neplatná, rozhodl soud 

http://regiony.impuls.cz/pirati-jcdecaux-korupce-kampan-slevy-michaela-krusova-tomas-tenzer-11c-/praha.aspx?c=A191014_182605_imp-praha_kov
http://regiony.impuls.cz/pirati-jcdecaux-korupce-kampan-slevy-michaela-krusova-tomas-tenzer-11c-/praha.aspx?c=A191014_182605_imp-praha_kov


S Rencarem je navíc pražský dopravní podnik v soudním sporu o platnosti smlouvy právě o reklamním plochy. 

Na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl, že smlouva je neplatná . Rozsudek je nepravomocný, 

protože Rencar se proti němu odvolal. 

JCDecaux by mohla přijít i o správu přístřešků MHD. Praha totiž připravuje vypsání nového tendru. Město si 

nechalo od poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracovat analýzu, která porovnává 

obdobné smlouvy v devíti evropských metropolích, mimo jiné v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně či Barceloně. 

Podle ní Praha dostává od společnosti JCDecaux zlomek toho, co inkasují srovnatelné evropské metropole . 

„Studie PwC vůbec nebere v úvahu žádné jiné údaje, než výnos z reklamy. Do své analýzy záměrně vybírá 

města, kde nebylo nutné do mobiliáře investovat,“ řekl v srpnu mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. 

Radnice podepsala stávající smlouvu s francouzskou společností JCDecaux v roce 1994 a její platnost končí v 

roce 2021. 

Autor: František Strnad 
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⚜ Je třeba zastavit úřednickou beztrestnost (Roklen 24) ⚜ Úpadek ODS (Tomáš Haas) ⚜ Obří inflace ve 

Venezuele (ČTK) ⚜ 

Article body 

Je třeba zastavit úřednickou beztrestnost 

Když prodejce nevystaví EET účtenku za několikakorunový výrobek, dostane pokutu i deset tisíc korun. Když 

úředník způsobí státu vysokou škodu v řádu stovek tisíc nebo dokonce milionů, zůstane bez trestu, protože 

úřady od něj placení náhrad škody buď vůbec nevymáhají, nebo jen v minimální výši. Podnikatelské odbory 

považují takovou nerovnost za neospravedlnitelnou. 

Podle informaci, které získala obecně prospěšná společnost Kverulant, úřady zaplatily na náhradách škod a 

pokutách za chyby a přešlapy svých zaměstnanců v letech 2014 až 2018 téměř dvě miliardy korun. Přesto 

podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která umožňuje vymáhat škodu 

po úřednících, kteří se na nesprávném postupu nebo nezákonném rozhodnutí podíleli, bylo vymoženo jen 14 

milionů korun, což není ani jedno procento ze způsobené škody. 

K tomu se vyjádřil Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů: 

„Je potřeba zastavit úřednickou beztrestnost. Nezákonná rozhodnutí a nesprávné postupy ve velké míře 

dopadají právě na malé a střední podnikatele a živnostníky, v poslední době zejména v souvislosti se 

zajišťovacími příkazy, ale také s elektronickou evidencí tržeb a kontrolními hlášeními. Úředníci jsou k tvrdému 

postupu při prověřování a postihování živnostníků motivováni. Pokud není jejich bezohledné a někdy i 

protiprávní jednání postihováno a úředníci zůstávají beztrestní, jejich arogance a šikana se postupně zvyšuje. 

Podnikatelské odbory varují před rostoucí mocí byrokracie ve státě, která na podnikatele a živnostníky vyvíjí 

stále větší tlak a získává tím nad nimi stále větší moc. Velká a nekontrolovatelná moc v rukou úředníků a 

politiků vede vždy ke ztrátě svobody.“ 

Úpadek ODS 

Občanská demokratická strana: 

„Pevně stojíme proti všem, kteří zpochybňují, že patříme na Západ. Staví tak ČR do pozice nespolehlivých a 

podivných spojenců. Dělají ostudu.“ 

Vážená ODS. 

Velmi se mýlíte, jestli si myslíte, že stojíte na straně Západu. 

Můžete vydávat desítky usnesení a pronášet desítky plamenných „vlasteneckých“ projevů. 

Dokud se nedistancujete od spojenců, jako jsou tito, stojíte na jejich straně. 

Vím, nejste v tom sami. 

Ale to není omluvou pro stranu, která má v názvu slova jako „Občanská“ a „Demokratická“. 

Stojíte na straně těch, kterým svým mlčením a tichou podporou pomáháte. 

Stojíte na straně těch, kdo už jednou Západ přivedli do strašlivé války, 

Stojíte na straně těch, kdo téměř celou západní Evropu ovládli a okupovali. 

Stojíte na straně těch, kdo zavraždili miliony občanů evropských zemí na základě svých poblouzněných 

rasových teorií. 

https://www.svobodny-svet.cz/8853/stripky-243.html


Stojíte na straně těch, kdo demokracii považují za nemoc, před kterou chtějí svět zachraňovat. 

Stojíte na straně těch, kdo se chystají, potom co za vaší pomoci zvítězí doma, svou pomatenou filosofii rozšířit 

po celé Evropě. 

Stojíte na straně těch, kdo chtějí Západ vést na poslední „křižáckou výpravu“ za vítězství „bílé rasy“. 

A dokud nenaleznete ani tolik odvahy, abyste se od nich v jediném svém usnesení distancovali, pak jsou 

všechna vaše dosavadní „usnesení“ a projevy vašich leadrů jen plácáním do větru. 

Hodnoty Západu jste už dávno opustili. 

Víte to velmi dobře sami, proto potřebujete desítkami usnesení, vyjádření a projevů sami sebe ujišťovat. 

Kromě sebe samých už ale neujistíte nikoho o ničem. 

A protože to sami víte a cítíte, musíte týden co týden vydávat zoufalá prohlášení o tom, jak stojíte na straně 

„Západu“. 

A našli jste si nespolehlivé a podivné spojence jako jsou tito: 

„HISTORICKOU MISI NAŠEHO NÁRODA V TENTO KRITICKÝ MOMENT JE VÉST BÍLOU RASU CELÉHO SVĚTA V 

KONEČNÉ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVĚ ZA JEJÍ ZÁCHRANU. KŘÍŽOVÉ VÝPRAVĚ PROTI SEMITY VEDENÝM PODLIDEM“. 

Těmto lidem svým zbabělým mlčením pomáháte a nevydali jste jediné prohlášení, jediné usnesení, vaši leadři 

nepronesli jediné slovo odsouzení, kterým byste se od těchto lidí distancovali. 

Až tu odvahu najdete, čemuž již nevěřím, omluvím se vám. 

Kdybych toto prohlášení nenapsal, musel bych se stydět, musel bych zapřít vše, za co bojoval můj otec ve 

druhé světové válce na západní frontě, za co bojoval můj strýc na východní frontě. 

Zapřít svou vlastní rodinu, které polovinu vyvraždili lidé s tím samým „Historickým posláním“ od kterého jste se 

nedokázali za celý rok ani jednou distancovat a které pomáháte svým mlčením uskutečnit. 

Zapřít vše, v co jsem po celý život věřil a pro co jsem na začátku devadesátých let do ODS vstoupil. 

Nestojíte na straně Západu. 

Stojíte proti milionům těch, kdo za hodnoty západu položili své životy. 

Stojíte proti milionům těch, kdo se stali oběťmi ideologie, kterou svým mlčením chráníte. 

Nestojíte za hodnotami Západu. 

Dnes už ani nevíte, co hodnoty Západu jsou. 

Nevíte co je svoboda, nevíte co je demokracie, nevíte co je mezilidská solidarita. 

Jen jim, těm hodnotám západu, svou zbabělostí a svým jednáním děláte ostudu. 

Tomáš Haas, 31. března 2015 

Našla jsem u Tomáška na FB. Je zřejmé, že ODS trvale dělá, co může, aby na tom smetišti skončila. 

Obří inflace ve Venezuele 

Minimální mzda vzroste o 350 %. I tak bude jen 15 dolarů měsíčně. 

Venezuela kvůli obří inflaci prudce zvýší minimální mzdu. Včetně odměn by brzy mohla vrůst o více než 350 

procent na téměř 15 dolarů (350 Kč) měsíčně. Oznámil to na twitteru socialistický zákonodárce Francisco 

Torrealba. Kritici však neočekávají, že by tento krok pomohl nějakým způsobem zmírnit problémy obyvatel v 

zemi zmítané krizí. 

V letošním roce to bude již třetí zvýšení minimální mzdy. Kdysi bohatá země produkující ropu se propadla do 

hluboké ekonomické krize a trápí ji vysoký růst cen, takzvaná hyperinflace. 

Oznámení okamžitě vyvolalo reakci kritiků vlády, podle kterých tento krok postrádá doprovodná opatření, 

která by stabilizovala ekonomiku a zastavila prudký růst cen. V září stálo celé kuře v supermarketu 80 000 

bolívarů (96 Kč), tedy zhruba čtyři dolary. 



„Nadále se vysmívají pracujícím lidem,“ prohlásil lídr opozice Juan Guaidó, kritik socialistické vlády prezidenta 

Nicoláse Madura. Upozornil také na to, že Maduro sám rozhodnutí neoznámil. 

Guaidó se letos pokusil sesadit Madura za podpory USA a více než 50 dalších zemí. Madurovi se však podařilo 

udržet si moc s pomocí armády a některých zemí, jako Kuba, Čína a Rusko. 

Analytik konzultační společnosti IHS Global Insight Diego Moya-Ocampos prohlásil, že další zvýšení mezd 

bude mít jen krátkodobý pozitivní vliv na většinu Venezuelanů, kteří trpí nedostatkem potravin, léků a benzinu. 

Rostoucí inflace sníží jejich mzdy v bolívarech na ekvivalent několika dolarů a vláda zvýšení mezd zřejmě 

načasovala před období svátků, aby se tak vyhnula protestům, dodal. 

„Je to snaha hodit peníze do ulic, aby se lidi dostali do svého druhu večírkové nálady,“ řekl analytik. „Ve 

skutečnosti to bude tlačit inflaci ještě více vzhůru, systematicky podkopávat kupní sílu pracujících.“ 

ČTK 
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Petr Kowanda 483 Přečtení 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, a o to už dlouho usiluje kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma . Nyní se zdá, že stát bude v 

dohledné době skutečně poskytovat závazné normy zdarma. 

Nejprve Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo výsledek, když Ministerstvo pro místní 

rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných 

zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly 

pro bezplatný přístup uvolněny další normy . Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá Vládu, 

aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 

rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V nedávno Kverulant.org všem zákonodárcům dopis, ve kterém 

jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby 

závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. To je dobře, protože pokud vše dobře 

dopadne, čeká je v této věci několik jednání a hlasování. Bylo totiž vyhotoven návrh novely zákona 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných 

norem hradit stát. Předmětná novela je nyní v legislativní radě vlády a na vládu by měla jít v průběhu října 

2019. Novela je rovněž příležitostí udělat postupnou revizi v právních předpisech a tam, kde není nutné 

odkazovat na technické normy tyto odkazy zrušit případně odkazovat jen na část norem. Například pro nový 

stavební zákon se chystá kompletní databáze, která bude obsahovat celé texty norem a také jen konkrétní 

články, které budou závazné. 

Počet přečtení: 489 

Autor: Petr Kowanda 
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Předsedkyně pražských Pirátů a zastupitelka Michaela Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy 

JCDecaux Tomášem Tenzerem, který je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami. Záznamy o 

jejich schůzkách na pirátském webu ale chybí. Podle Pirátů kvůli tomu, že se netýkaly lobbingu. 

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na snímku z února 2019. | foto: Pirátská strana 

Piráti si na transparentnosti přitom zakládají, minimálně to proklamují. Běžně proto musí členové strany podle 

interních pravidel sepsat z jakékoli schůzky s byznysovým prostředím záznam, ve kterém uvedou, s kým se sešli 

a co bylo předmětem jednání. Předsedkyně pražských Pirátů ale do evidence nezanesla žádné informace o 

schůzkách s manažerem firmy JCDecaux, který je obviněn z korupčního jednání a manipulací s veřejnými 

zakázkami. Údajně kvůli tomu, že jí Tomáš Tenzer zpravoval o korupčním jednání v hlavním městě. 

Fotogalerie 

Zobrazit fotogalerii 

Krausová pro server iDNES.cz v pondělí uvedla že „momentě, kdy se objevily informace o trestním stíhání pana 

Tenzera, s ním přerušila veškeré kontakty“. Podle dostupných informací ale šéfka pražských Pirátů neříkala 

pravdu. Podle fotografií, které má redakce k dispozici, se s Tenzerem scházela i v dubnu letošního roku. 

Informace o Tenzerově vyšetřování a obvinění přitom iDNES.cz přinesl již v březnu letošního roku . Krausová na 

žádost o vysvětlení, proč daný časový sousled nesouhlasí, neodpověděla. 

S vysvětlením přišel až místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Ten webu Pirátské listy napsal, že se dvojice 

setkla dokonce ještě později, a to v květnu 2019. 

„Ne každá schůzka politika je lobbing a o lobbing nešlo ani v tomto případě,“ zdůvodnil Michálek, proč zázam 

Krausové a Tenzera na v pirátském registru chybí. Obdobně se vyjádřil i jejich stranický šéf Ivan Bartoš. 

Blízký přítel Pirátů 

Tenzer loni při komunálních volbách za Piráty přitom sám kandidoval v městské části Praha-Vinoř. Piráti také 

dostali od dcery společnosti JCDecaux loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební kampani 60 

až 75 procent. 

Tenzer u soudu na Praze 1 přitom vysvětluje, zda se s někdejším politikem ODS radil o parametrech 

výběrového řízení na pronájem reklamních ploch tak, aby je zmíněná francouzská společnost, která působí i v 

Česku, vyhrála. Ta je následně skutečně vysoutěžila a místostarostovi společnost vyplatila 200 tisíc korun za 

konzultace. Další soudní stání s Tenzerem a JCDecaux bude před Obvodním soudem pro Prahu 1 23. října. 

„Společnost JCDecaux nebude komentovat fotky, které pravděpodobně pořídila konkurence v rámci 

konkurenčního boje. Pokud jde o setkání pana Tenzera s členkou Pirátů, jedná se pravděpodobně o tajně 

pořízené fotografie z období kolem komunálních voleb v roce 2018, kdy pan Tenzer působil soukromě v místě 

svého bydliště,“ reagoval mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. Nekalé praktiky firmy odmítl. U JCDecaux v minulosti 

opakovaně zasahovala policie. Tenzerovi potom odsledovávala komunikaci. 

Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant, která se problematikou na trhu s reklamou dlouhodobě 

zabývá, iDNES.cz řekl, že „jeden z podstatných důvodů, proč bojuje proti billboardům, je ten, že podporují 

korupci. A to například slevami na politické kampaně.“ 

JCDecaux přišla o reklamní plochy v metru 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/michaela-krausova-pirati-jcdecaux-korupce-registr-schuzek.A191016_181557_praha-zpravy_rts
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/michaela-krausova-pirati-jcdecaux-korupce-registr-schuzek.A191016_181557_praha-zpravy_rts


Společnost JCDecaux nedávno přisla o provoz reklamních ploch v pražském metru. Necelých 22 tisíc ploch 

bude nově spravovat firma Railreklam, která nahradila Rencar ze skupiny JCDecaux. Dopravní podnik 

vyinkasuje od nové firmy 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru. 

S Rencarem je navíc pražský dopravní podnik v soudním sporu o platnosti smlouvy právě o reklamním plochy. 

Na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl, že smlouva je neplatná. Rozsudek je nepravomocný, 

protože Rencar se proti němu odvolal. 

JCDecaux by mohla přijít i o správu přístřešků MHD. Praha totiž připravuje vypsání nového tendru. Město si 

nechalo od poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracovat analýzu, která porovnává 

obdobné smlouvy v devíti evropských metropolích, mimo jiné v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně či Barceloně. 

Podle ní Praha dostává od společnosti JCDecaux zlomek toho, co inkasují srovnatelné evropské metropole. 

Firma dlouhodobě tvrdí, že smlouvy, které s městem i dopravním podnikem má, jsou pro ně výhodné. 

Michaela Krausová loučící se Tomášem Tenzerem z JCDecaux. 

Autor: iDNES.cz 

Manažer JCDecaux Tomáš Tenzer 

Autor: iDNES.cz 

Autor: František Strnad 
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Předsedkyně pražských Pirátů a zastupitelka Michaela Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy 

JCDecaux Tomášem Tenzerem, který je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami. Záznamy o 

jejich schůzkách na pirátském webu ale chybí. Podle Pirátů kvůli tomu, že se netýkaly lobbingu. 

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na snímku z února 2019 | foto: Pirátská strana 

Piráti si na transparentnosti přitom zakládají, minimálně to proklamují. Běžně proto musí členové strany podle 

interních pravidel sepsat z jakékoli schůzky s byznysovým prostředím záznam, ve kterém uvedou, s kým se sešli 

a co bylo předmětem jednání. Předsedkyně pražských Pirátů ale do evidence nezanesla žádné informace o 

schůzkách s manažerem firmy JCDecaux, který je obviněn z korupčního jednání a manipulací s veřejnými 

zakázkami. Údajně kvůli tomu, že jí Tomáš Tenzer zpravoval o korupčním jednání v hlavním městě. 

Fotogalerie 

Zobrazit fotogalerii 

Krausová pro server iDNES.cz v pondělí uvedla že „momentě, kdy se objevily informace o trestním stíhání pana 

Tenzera, s ním přerušila veškeré kontakty“. Podle dostupných informací ale šéfka pražských Pirátů neříkala 

pravdu. Podle fotografií, které má redakce k dispozici, se s Tenzerem scházela i v dubnu letošního roku. 

Informace o Tenzerově vyšetřování a obvinění přitom iDNES.cz přinesl již v březnu letošního roku . Krausová na 

žádost o vysvětlení, proč daný časový sousled nesouhlasí, neodpověděla. 

S vysvětlením přišel až místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Ten webu Pirátské listy napsal, že se dvojice 

setkla dokonce ještě později, a to v květnu 2019. 

„Ne každá schůzka politika je lobbing a o lobbing nešlo ani v tomto případě,“ zdůvodnil Michálek, proč zázam 

Krausové a Tenzera na v pirátském registru chybí. Obdobně se vyjádřil i jejich stranický šéf Ivan Bartoš. 

Blízký přítel Pirátů 

Tenzer loni při komunálních volbách za Piráty přitom sám kandidoval v městské části Praha-Vinoř. Piráti také 

dostali od dcery společnosti JCDecaux loni při komunálních volbách slevu na reklamu ve volební kampani 60 

až 75 procent. 

Tenzer u soudu na Praze 1 přitom vysvětluje, zda se s někdejším politikem ODS radil o parametrech 

výběrového řízení na pronájem reklamních ploch tak, aby je zmíněná francouzská společnost, která působí i v 

Česku, vyhrála. Ta je následně skutečně vysoutěžila a místostarostovi společnost vyplatila 200 tisíc korun za 

konzultace. Další soudní stání s Tenzerem a JCDecaux bude před Obvodním soudem pro Prahu 1 23. října. 

„Společnost JCDecaux nebude komentovat fotky, které pravděpodobně pořídila konkurence v rámci 

konkurenčního boje. Pokud jde o setkání pana Tenzera s členkou Pirátů, jedná se pravděpodobně o tajně 

pořízené fotografie z období kolem komunálních voleb v roce 2018, kdy pan Tenzer působil soukromě v místě 

svého bydliště,“ reagoval mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. Nekalé praktiky firmy odmítl. U JCDecaux v minulosti 

opakovaně zasahovala policie. Tenzerovi potom odsledovávala komunikaci. 

Vojtěch Razima z neziskové organizace Kverulant, která se problematikou na trhu s reklamou dlouhodobě 

zabývá, iDNES.cz řekl, že „jeden z podstatných důvodů, proč bojuje proti billboardům, je ten, že podporují 

korupci. A to například slevami na politické kampaně.“ 

JCDecaux přišla o reklamní plochy v metru 

http://regiony.impuls.cz/michaela-krausova-pirati-jcdecaux-korupce-registr-schuzek-pah-/praha.aspx?c=A191016_190613_imp-praha_kov
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Společnost JCDecaux nedávno přisla o provoz reklamních ploch v pražském metru. Necelých 22 tisíc ploch 

bude nově spravovat firma Railreklam, která nahradila Rencar ze skupiny JCDecaux. Dopravní podnik 

vyinkasuje od nové firmy 91,5 milionu korun ročně, což je dvakrát více, než kolik dostával od Rencaru. 

S Rencarem je navíc pražský dopravní podnik v soudním sporu o platnosti smlouvy právě o reklamním plochy. 

Na začátku září Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl, že smlouva je neplatná. Rozsudek je nepravomocný, 

protože Rencar se proti němu odvolal. 

JCDecaux by mohla přijít i o správu přístřešků MHD. Praha totiž připravuje vypsání nového tendru. Město si 

nechalo od poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) vypracovat analýzu, která porovnává 

obdobné smlouvy v devíti evropských metropolích, mimo jiné v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně či Barceloně. 

Podle ní Praha dostává od společnosti JCDecaux zlomek toho, co inkasují srovnatelné evropské metropole. 

Firma dlouhodobě tvrdí, že smlouvy, které s městem i dopravním podnikem má, jsou pro ně výhodné. 

Autor: František Strnad 
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Kverulant: Stát snad bude konečně poskytovat normy zdarma 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma. 

O to už Kverulant dlouho usiluje kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma ( ZDE ). Nyní se zdá, že stát 

bude v dohledné době skutečně poskytovat závazné normy zdarma. 

Nejprve Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo výsledek, když Ministerstvo pro místní 

rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných 

zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly 

pro bezplatný přístup uvolněny další normy ( ZDE ). Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá 

Vládu, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění 

principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva ( ZDE ). 

Nedávno Kverulant.org zaslal všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další 

pokrok. Několik z nich mu odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby závazné normy stát poskytoval zdarma a že 

se věci budou věnovat. To je dobře, protože pokud vše dobře dopadne, čeká je v této věci několik jednání a 

hlasování. Bylo totiž vyhotoven návrh novely zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle 

které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných norem ( ZDE ) hradit stát. 

Předmětná novela je nyní v legislativní radě vlády a na vládu by měla jít v průběhu října 2019. Novela je rovněž 

příležitostí udělat postupnou revizi v právních předpisech a tam, kde není nutné odkazovat na technické normy 

tyto odkazy zrušit případně odkazovat jen na část norem. Například pro nový stavební zákon se chystá 

kompletní databáze, která bude obsahovat celé texty norem a také jen konkrétní články, které budou závazné. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Kverulant.org: Stát snad bude konečně poskytovat normy zdarma 

Vojtěch Razima • 19. října 2019 • 1 654 přečtení 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, a o to už dlouho usiluje kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma . Nyní se zdá, že stát bude v 

dohledné době skutečně poskytovat závazné normy zdarma. 

Nejprve Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo výsledek, když Ministerstvo pro místní 

rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných 

zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly 

pro bezplatný přístup uvolněny další normy . Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá vládu, 

aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 

rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V nedávno Kverulant.org všem zákonodárcům dopis, ve kterém 

jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby 

závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. To je dobře, protože pokud vše dobře 

dopadne, čeká je v této věci několik jednání a hlasování. Bylo totiž vyhotoven návrh novely zákona 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných 

norem hradit stát. Předmětná novela je nyní v legislativní radě vlády a na vládu by měla jít v průběhu října 

2019. Novela je rovněž příležitostí udělat postupnou revizi v právních předpisech a tam, kde není nutné 

odkazovat na technické normy tyto odkazy zrušit případně odkazovat jen na část norem. Například pro nový 

stavební zákon se chystá kompletní databáze, která bude obsahovat celé texty norem a také jen konkrétní 

články, které budou závazné. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Stát snad bude konečně poskytovat normy zdarma 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, a o to už dlouho usiluje kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma . Nyní se zdá, že stát bude v 

dohledné době skutečně poskytovat závazné normy zdarma. 

Nejprve Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo výsledek, když Ministerstvo pro místní 

rozvoj ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo na začátku roku pro dodavatele veřejných 

zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly 

pro bezplatný přístup uvolněny další normy . Počátkem roku Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá vládu, 

aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 

rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V nedávno Kverulant.org všem zákonodárcům dopis, ve kterém 

jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu odpovědělo, že naprosto souhlasí, aby 

závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. To je dobře, protože pokud vše dobře 

dopadne, čeká je v této věci několik jednání a hlasování. Bylo totiž vyhotoven návrh novely zákona 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných 

norem hradit stát. Předmětná novela je nyní v legislativní radě vlády a na vládu by měla jít v průběhu října 

2019. Novela je rovněž příležitostí udělat postupnou revizi v právních předpisech a tam, kde není nutné 

odkazovat na technické normy tyto odkazy zrušit případně odkazovat jen na část norem. Například pro nový 

stavební zákon se chystá kompletní databáze, která bude obsahovat celé texty norem a také jen konkrétní 

články, které budou závazné. 
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Životní energie. Tradiční čínská akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v toku energie. autor: 

Shutterstock 

Terapeutka Centra pro alternativní medicínu Aktip radila klientce, že se zbaví rakoviny, když si pořídí milence 

nebo se detoxikuje. Nevěděla, že klientka je ve skutečnosti dokumentaristka, která konzultace natáčí na 

skrytou kameru. Výsledný dokument Obchod se zdravím vyvolal vlnu nevole vůči alternativním léčitelům, na 

kterou teď reaguje i ministerstvo zdravotnictví. 

Úřad připravuje novelu, podle které by léčitelé měli mít živnostenské oprávnění. Úřad přitom tvrdí, že tak 

budou desítky tisíc léčitelů v Česku pod kontrolou. Tomu ale nevěří třeba předseda České lékařské komory 

Milan Kubek. "Jedná se o lidi, kteří nejsou nikde registrováni. Proč by se hlásili na živnostenském úřadu v oboru 

léčitel, když za nimi chodí lidé a platí jim? Jak jim někdo prokáže, že to, co dělají, je ve skutečnosti léčitelství? 

Oni budou tvrdit, že pouze poskytují poradenství," říká Kubek. 

Původně přitom ministerstvo chtělo samostatný zákon o léčitelství. K němu se však negativně vyjádřila řada 

subjektů, včetně zmíněné lékařské komory. Ministerstvo poté zákon stáhlo a rozhodlo se léčitelství zařadit do 

zmíněné novely. "Ve chvíli, kdy bychom podali dva zákony (o léčitelství a novelu zákona o zdravotních 

službách), měli bychom mnohem menší šanci je prosadit," vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Radek 

Policar. 

Podle chystané novely bude léčitelům, kteří nebudou mít živnostenské oprávnění, hrozit pokuta až ve výši pěti 

set tisíc korun. Takový model tu přitom už byl, přírodní léčitelé byli na seznamu živnostníků od roku 1996 do 

roku 2001. Pak z něj byli vyškrtnuti. Přírodní léčitelství už nadále nemohli přihlašovat, a tak si registrovali 

"poradenské služby". Ministerstvo očekává, že pokud se budou muset přihlásit k živnosti jako léčitelé, bude je 

moci lépe kontrolovat. 

Související 

23. 10. 2019 

Živnost léčitel: chabé kladivo na šarlatány 

23. 10. 2019 

Komentář Jana Štětky Zápis v národním registru, trestní bezúhonnost, vedení dokumentace, ceník, potvrzení o 

zaplacení, pojištění odpovědnosti, informovaný souhlas... 

Léčitelství 

◼ Do léčitelství se řadí různé odnože alternativní medicíny, například tradiční čínská medicína, homeopatie, 

biotronika, reiki, psychotronika, akupunktura nebo bylinářství. 

◼ Zatím není jasné, zda nebo jaké konkrétní druhy alternativní medicíny bude zahrnovat chystaná novela 

ministerstva zdravotnictví. 

Klinika Aktip 

◼ O léčitelství se začalo hovořit hlavně po odvysílání dokumentu Obchod se zdravím, který zveřejnila Česká 

televize. Zaměřil se na pražské centrum alternativní medicíny Aktip. Skytá kamera tam zachytila různé 

kontroverzní léčebné praktiky. Léčitelka například radila, aby si klientka na rakovinu našla milence nebo 

podstoupila detoxikaci. Po zveřejnění dokumentu přišlo centrum o zákazníky a na jaře zaniklo. 

◼ Spolek Kverulant podal na centrum trestní oznámení, které policie minulý měsíc odložila. 
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https://archiv.ihned.cz/c1-66664390-lecitele-budou-muset-mit-zivnost-ministerstvo-uz-nechce-samostatny-zakon


Policar souhlasí se zařazením léčitelství do zdravotních služeb, protože souvisí s činností některých tradičních 

lékařů, kteří se rovněž věnují alternativní medicíně. 

Léčitelé by nově museli vést dokumenty ke všemu, co pacientům poradí. Klienty by také museli upozornit, že 

jim poskytují alternativní metodu, nikoliv zdravotní službu. 

Ministerstvo chce navíc využít fungující infrastrukturu živnostenských úřadů. V původním návrhu zákona se 

počítalo s vytvořením Národního registru léčitelů, do kterého by se léčitelé museli registrovat prostřednictvím 

krajských úřadů. "Takto nemusíme hledat nové úředníky ani se dohadovat s krajskými úřady, které to stejně 

dělat nechtěly," uvedl náměstek Policar s tím, že novela bude do dvou týdnů poslána do vnitroresortního 

připomínkového řízení. 

Chystanou novelu kritizuje předseda lékařské komory Kubek. "Nemyslím si, že je šťastné dávat léčitele do 

zákona o zdravotních službách. Vzbuzuje to dojem, že to je zdravotní služba, a to je špatně," říká. Živnostenský 

úřad podle něj nemá odbornou kompetenci hodnotit a kontrolovat léčitele. 

Existence léčitelské živnosti bude podle předsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromíra Šrámka vnímána 

tak, že stát garantuje účinnost nebo bezpečnost léčitelských praktik. "Lze očekávat, že to tak mnozí použijí i ve 

své propagaci. Nebylo by to nic výjimečného." 

O větší kontrole léčitelů se začalo hovořit v souvislosti s dokumentem Obchod se zdravím, který se zaměřil na 

centrum alternativní medicíny Aktip. Terapeuti třeba doporučovali pořídit si milence na léčbu rakoviny. 

Pardubický onkolog Vít Ulrych vypráví o pacientech, kteří se spoléhají pouze na léčitele. "Nebezpečí 

alternativní medicíny spočívá především v promarnění času, který je vhodný pro klasickou léčbu." 

Související 

Sdílet článek TWEET 

Autor: Michaela Endrštová 
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Za celé dva roky od zákazu billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy byla za neodstraňování nelegálních 

billboardů zaplacena jen jedna, směšně malá, pokuta. 

Kverulant.org proti tomu protestuje. Na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní 

porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužila obecně prospěšná organizace Kverulant.org. Zákaz 

billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky to 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou 

povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto 

polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk. Skutečné 

odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy s ročním 

zpožděním. Billboardaři odstranili do 1. září letošního roku 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich 

odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy (MD) odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 

reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionů korun 

a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic 

zaplatilo MD, se Kverulant ani po urgenci odpovědi nedozvěděl. Za to, že billboardaři neodstranili svoje 

reklamním zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili billbordaři jen jednu jedinou pokutu ve 

výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje a ani Ministerstvo dopravy o žádné 

další podobné pokutě nevědí. Kverulant protestuje proti postup veřejné správy, která na jedné straně 

důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 

naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. Kverulant znovu apeluje na příslušné instituce, aby 

billboardaře za ignorování zákona začaly pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že 

billboardy byly odstraněny za peníze daňových poplatníků. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Beztrestni-billboardari-600618
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Beztrestni-billboardari-600618
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Kverulant.org: Beztrestní billboardaři 

Vojtěch Razima • 27. října 2019 • 2 011 přečtení 

Za celé dva roky od zákazu billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy byla za neodstraňování nelegálních 

billboardů zaplacena jen jedna směšně malá pokuta. Kverulant.org proti tomu protestuje. Na jedné straně 

důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 

naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužila obecně prospěšná organizace Kverulant.org . Zákaz 

billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky to 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou 

povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto 

polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk . 

Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy s 

ročním zpožděním. Billboardaři odstranili do 1. září letošního roku 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa 

jich odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy (MD) odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 

reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionů korun 

a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic 

zaplatilo MD, se Kverulant ani po urgenci odpovědi nedozvěděl. Za to, že billboardaři neodstranili svoje 

reklamním zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili billbordaři jen jednu jedinou pokutu ve 

výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje a ani Ministerstvo dopravy o žádné 

další podobné pokutě nevědí. 

Kverulant protestuje proti postup veřejné správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto 

bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve 

velkém. Kverulant znovu apeluje na příslušné instituce, aby billboardaře za ignorování zákona začaly 

pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že billboardy byly odstraněny za peníze 

daňových poplatníků. 

Dobrovolné příspěvky na provoz webu 

Číslo účtu 2900618307/2010 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant.org: Beztrestní billboardaři 

Za celé dva roky od zákazu billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy byla za neodstraňování nelegálních 

billboardů zaplacena jen jedna směšně malá pokuta. Kverulant.org proti tomu protestuje. Na jedné straně 

důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 

naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužila obecně prospěšná organizace Kverulant.org . Zákaz 

billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky to 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou 

povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto 

polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk . 

Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy s 

ročním zpožděním. Billboardaři odstranili do 1. září letošního roku 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa 

jich odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy (MD) odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 

reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionů korun 

a od majitelů billboardů zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic 

zaplatilo MD, se Kverulant ani po urgenci odpovědi nedozvěděl. Za to, že billboardaři neodstranili svoje 

reklamním zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili billbordaři jen jednu jedinou pokutu ve 

výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje a ani Ministerstvo dopravy o žádné 

další podobné pokutě nevědí. 

Kverulant protestuje proti postup veřejné správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto 

bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé naprosto přehlíží hrubé porušování zákona ve 

velkém. Kverulant znovu apeluje na příslušné instituce, aby billboardaře za ignorování zákona začaly 

pokutovat a začaly od nich vymáhat náhradu nákladů v případech, že billboardy byly odstraněny za peníze 

daňových poplatníků. 

googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 300]).display(); 
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Za celé dva roky od zákazu billboardů na dálnicích a silnicích I. třídy byla za neodstraňování nelegálních 

billboardů zaplacena jen jedna, a to směšně malá, pokuta. Stát přehlíží hrubé porušování zákona ve velkém. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již před dvěma roky, 1. září 2017. Billboardáři však tehdy 

svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, 

že s tímto polepem to již nejsou billboardy. 

V dubnu 2018 se o jeden takový neodstraněný billboard dokonce zabil člověk. Smrtelná nehoda se stala v noci 

na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vůz vyjel z nezjištěných příčin z 

vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil, a nakonec 

skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. 

Vůz vyjel z nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, 

několikrát se přetočil, a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Repro DR 

Skutečné odstraňování celkem asi 4200 nelegálních billboardů začalo, díky neschopnosti veřejné správy, s 

ročním zpožděním. Billboardáři odstranili do 1. září letošního roku 3853 reklamních zařízení. Veřejná správa 

jich odstranila celkem 456. 

Z toho Ministerstvo dopravy odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily 

krajské úřady na silnicích I. třídy. Krajské úřady to stálo celkem 5,2 milionu korun a od majitelů billboardů 

zpětně vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic zaplatilo Ministerstvo 

dopravy, se občanskému sdružení Kverulant nepodařilo zjistit ani po urgencích. 

Za to, že billboardáři neodstranili svoje reklamní zařízení již v září 2017 tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili 

jen jednu jedinou pokutu, ve výši 110 tisíc korun. Byla jim uložena v Pardubickém kraji. Ostatní kraje ani 

Ministerstvo dopravy o žádné další podobné pokutě nevědí. 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org, v jejímž čele stojím, proti tomuto postupu veřejné správy 

protestuje. Úřady na jedné straně důsledně vymáhají pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel 

silničního provozu, a na straně druhé naprosto přehlížejí hrubé porušování zákona ve velkém. 

Znovu apelujeme na příslušné instituce, aby billboardáře za ignorování zákona začaly pokutovat a začaly od 

nich vymáhat náhradu nákladů v případech, kdy billboardy byly odstraněny za peníze daňových poplatníků. V 

České republice nemá vládnout nepostižitelná arogance mocných, ale zákon. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant: Účet za největší tunel v dějinách českého IT činí čtyři miliardy 

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRAB, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v 

zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku 

státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB 

součástí stálo celkem 1,55 miliardy korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 

milionů korun a 1,583 miliardy utratil majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz 

systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3, 851 miliard korun. 

Přestože CRAB údajně vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, obsahuje údaje 

zhruba jen 10% státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 státních objektů. 

Nově Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRAB dokonce klesá ( ZDE ). V roce 2014 obsahoval 

údaje o 3 820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy 

korun, pak jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála 

vskutku impozantních 1 567 018 Kč korun. 

Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné 

a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. V létě 2019 ÚZSVM v tichosti zorganizoval 

fingované další dvě cinknutá výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním systému 

majetku státu, jehož je CRAB součástí ( ZDE ). 

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunelu v dějinách českého IT ( 

ZDE ). 

Ing. Vojtěch Razima 

zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Petr Kowanda 457 Přečtení 

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v 

zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku 

státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB 

součástí stálo celkem 1,55 miliardy korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 

milionů korun a 1,583 miliardy utratil majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz 

systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3, 851 miliard korun. 

Přestože CRAB údajně vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, obsahuje údaje 

zhruba jen 10% státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 státních objektů. 

Nově Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRAB dokonce klesá . V roce 2014 obsahoval údaje o 3 

820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak 

jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku 

impozantních 1 567 018 Kč korun. 

Autor: Petr Kowanda 
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Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org: Ptáme se, zda za rozhodnutími politiků nejsou skryté zájmy 

Korupce 

Vojtěch Razima byl mimo jiné zpravodajským důstojníkem BIS a Služby pro odhalování korupce Policie ČR, 

konzultantem ve společnosti Deloitte či bezpečnostním ředitelem Komerční banky. V roce 2009 založil 

organizaci Kverulant.org, o.p.s, která mimo jiné přiměla Českou obchodní inspekci zveřejňovat benzinové 

pumpy s nekvalitním palivem. 

Proč jste si zvolili pro vaši organizaci název Kverulant? V češtině má, myslím, toto slovo tak trochu negativní 

nádech. 

Souhlasím s vámi, že určitý negativní náboj tam může být. Jako bychom chtěli někomu jen okopávat kotníky. 

Po deseti letech naší činnosti jsme tomu názvu ale snad dali i pozitivnější význam. Pro nás je kverulant ten, 

kdo se ptá. Ostatně to pochází z latinského kvere, ptát se. A tak se ptáme: A je to opravdu takhle správně? A 

to, co nám říkáš jako politik, není to náhodou proto, že tě za to někdo platí? A nemáš tam nějaké skryté zájmy? 

Proto jsme kverulanti, takoví šťouralové. Ale samozřejmě ctíme právní řád, jsme systémoví lidé. 

Když jsem se podíval na vaši profesní dráhu, našel jsem tam řadu významných funkcí ve státní správě, v 

bankovnictví i v průmyslu. Co vás vedlo k tomu, že jste se vydal do nejistých vod neziskové organizace? 

Myslel jsem si, že mne to bude docela bavit. 

A potvrdilo se to? 

Určitě ano. A navíc jsem v České republice neviděl takovou organizaci, která by se zabývala tím, co dnes dělá 

Kverulant. Aby si vytkla nějaký konkrétní cíl a nedala tak dlouho pokoj, až by se jí podařilo dosáhnout 

konkrétní změny. V roli šťouralů působí novináři, ale jejich úkolem není být účastníkem sporu. Principiálně by 

měli o problému jen referovat. A tím to většinou končí, protože nemají čas se tomu věnovat dlouhodobě. Pak 

jsou tu také neziskové organizace, které si ale často pletou svoji roli s těmi novináři. Také něco napíší a tím to 

také skončí. Ale neziskovky by primárně neměly psát novinové články, protože ony bývají účastníky toho 

kterého sporu. Podle mého názoru by měly říci, že tohle je jejich pozice, a pak může přijít novinář, který se 

zeptá i druhé strany. Takhle to prostě doposud nikdo nedělal, dokud jsme nepřišli my. 

Jak si vybíráte témata? 

Pro nás stojí otázka trochu jinak. Ne jak si vybíráme témata, těch je opravdu dost, ale na co máme kapacitu. 

Určitým společným jmenovatelem pro téma, které vybereme, je, že se jedná o významnou záležitost, má dosah 

na celou republiku a nikdo tomu zatím nevěnoval pozornost. Občas to chce i mít trochu odvahu. Viz například 

náš boj proti billboardům, kde stát vlastně nedokázal prosadit svoje zákonné rozhodnutí. Teď už je prakticky 

vyhraný, ale zpočátku to tak určitě nevypadalo. Když jsme se do tohoto tématu pouštěli, byl to byznys, ve 

kterém se točily miliardy korun ročně. A ti lidé, kteří se tomu věnovali, teď přemýšlím, jak je nazvat… Prostě 

nebyli to zrovna hodní lidé. Proto zdůrazňuji, že to chtělo určitou odvahu. 

Ty billboardy vás tak trochu proslavily, protože jsou hodně vidět. 

Co nás ve skutečnosti opravdu poprvé proslavilo – a dnes si to už skoro nikdo nepamatuje – byla kauza kvality 

benzínu a nafty. Česká obchodní inspekce pravidelně měřila kvalitu benzínu a nafty na jednotlivých čerpacích 

stanicích. Ale zároveň nikomu neřekla, které čerpací stanice kontrolovala a kde měli špatnou kvalitu paliv. My 

jsme si řekli, že se tyto informace z nich pokusíme dostat na základě zákona o přístupu k informacím. Jejich 
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reakce byla, že nám to nedají. A nedají! Dokonce jsme se s nimi soudili. A pak nás napadlo, že to zkusíme 

trochu jinak. Jeden měsíc jsme se zeptali, kde všude měřili. To nám kupodivu dali. Další naše otázka byla, kdo 

všechno prošel v pořádku. Pak už stačilo ty dva soubory porovnat a hned jsme měli hříšníky. České obchodní 

inspekci už nezbylo nic jiného než ten náš seznam komentovat. S jednou jedinou malou chybou byl správný. 

Související 
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Státu hrozí, že od ledna ztratí strategická data o svých budovách a pozemcích 

6. 11. 2019 16:37 

Státu hrozí, že od ledna ztratí strategická data o svých budovách a pozemcích. Smlouva na Informační systém 

majetku státu končí, novou zakázku stát vypsal na poslední chvíli. 

Článek 

Devět týdnů zbývá do chvíle, kdy český stát může přijít o obrovsky cenné informace o svém majetku – kolik 

vlastní pozemků, jaké má budovy, kolik utratí za nájmy nebo topení a svícení. 

S posledním prosincem totiž končí smlouva s provozovatelem takzvaného Informačního systému majetku 

státu, strategické IT aplikace, která eviduje veškerý majetek patřící České republice. 

A ani teď, v první půli listopadu, ještě stát nemá vybraného nového dodavatele, který systém naprogramuje, 

spustí a bude provozovat. 

Zakázku má na starosti Kateřina Arajmu, ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM). Právě tento úřad se teď pokusil hrozící průšvih zažehnat: tak že chtěl zakázku na další provoz 

systému zadat zcela bez soutěže – předem vybrané firmě. Za 270 milionů. 

Minulý pátek, den poté, co se Seznam začal ptát na podrobnosti, majetkový úřad od záměru ustoupil. 

O zakázce ale nechce sdělovat žádné další podrobnosti. Ani vysvětlit, co tedy přesně udělá, aby od Nového 

roku klíčový systém pro evidenci a správu majetku nezkolaboval. Mluvčí Radek Ležatka pouze uvedl, že hledání 

nové dodavatelské firmy ještě neskončilo. 

„Tudíž není možné sdělovat detailní informace,“ odpověděl mluvčí. 

Zkusíme to bez soutěže 

Informační systém majetku státu vznikl v roce 2004. Vyvinula ho a dodnes stále spravuje společnost IBM. 

Provoz systému už stál zhruba 2,2 miliardy. 

Dlouhodobě se vědělo, že smlouva s IBM s letoškem skončí. Ředitelka majetkového úřadu Kateřina Arajmu je 

ve funkci už od roku 2015. Přesto otevřenou zakázku na nového provozovatele vypsal úřad vypsal teprve v 

červenci (jak už Seznam popsal na jaře). S tím, že vítěz nebude mít problém – ač za poměrně krátkou dobu – 

nový systém vyvinout. 

Dodnes však tahle veřejná zakázka nemá vyhlášeného vítěze. Podle mluvčího Ležatky úřad „obdržel nabídky od 

více účastníků, jedním z nich však byly uplatněny opravné prostředky, které v současné době představují 

překážku pro uzavření smlouvy.“ 

Znamená to zřejmě, že některá z firem se odvolala proti podmínkám soutěže. Jenže úřad tlačí čas: jak už bylo 

zmíněno, současnému provozovateli firmě IMB končí úderem posledních dnů tohoto roku smlouva. 

„Úřadu nic nebránilo, aby včas vypsal zakázku rovnou na nový systém jako celek, aby se zbavil závislosti. A to 

je zodpovědnost ředitelky Arajmu,“ prohlásil Vojtěch Razima z protikorupčního spolku Kverulant, který 

dlouhodobě problémy s IT zakázkami tohoto úřadu sleduje. 

Času je málo a smlouva není 
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Patrně z nejistoty, zda stihne vybrat novou firmu se ÚZSVM pokusil o zmíněné zadání zakázky bez soutěže. V 

registru zakázek chybí údaje o ceně a délce trvání takové smlouvy. Seznam ale získal dokumenty, podle nichž 

úřad přímo oslovil softwarovou společnost Tesco SW. Ještě před tím pracoval s cenou kolem 270 milionů za 

smlouvu trvající 30 měsíců. 

Majetkový úřad by tak získal čas na vysoutěžení řádného dodavatele. A vítězná firma pak i časový polštář na 

vývoj systému. 

Ale zopakujme: nový dodavatel teď oficiálně není, stávající smlouva brzy skončí a majetkový úřad nechce 

poodhalit, jaké připravuje řešení. „Cílem je mít zajištěný provoz příslušných informačních systémů za 

výhodnějších podmínek než dosud,“ uvedl pouze mluvčí Ležatka. 

Foto: Vojtěch Blažek 

Úvodní stránka dokumentu, jím majetkový úřad v pátek oznámil, že zakázku za 270 milionů bez soutěže ruší 

Pokud se by se nepodařilo vybrat nového dodavatele (nebo pokud by nový dodavatel nestihl včas program 

vytvořit), stále se nabízí možnost prodloužit bez soutěže smlouvu s tím současným – s IBM. S argumentem, že 

úřad se ocitl v nouzi a že takhle důležitý IT systém zkrátka musí běžet, neboť je to v zájmu státu. Zakázkový 

zákon to umožňuje. 

Avšak zároveň platí, že podle zákona i judikatury soudů se do téhle krajní nouze, zadání zakázky bez soutěže, 

nesmí úřad dostat vlastní vinou. Například tím, že vypíše zakázku pozdě a nestíhá. 

Úřad by v takové případě riskoval sankce od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A ten, kdo takovou 

zakázku podepíše, by pak mohl vzbudit i zájem policejních vyšetřovatelů. 

Ministerstvo: Proč se to vleče? 

Takhle rozehraná situace už zaměstnává i Ministerstvo financí, které na hospodaření se státním majetkem 

dohlíží. Ministerský náměstek Ondřej Landa poslal koncem září ředitelce majetkového úřadu Kateřině Arajmu 

dopis, kde připomíná, že se o končící smlouvě na provoz systémů ví nejméně čtyři roky. 

„Přesto se proces hledání nového dodavatele neúměrně vleče,“ vytkl náměstek Landa v dopise, který Seznam 

získal. 

Náměstek Landa požaduje po ředitelce úřadu vysvětlení, jak to tedy bude s klíčovým systémem po letošním 

Silvestru: jak je úřad připraven na možnost, že nebude buď vůbec dostupný, a nebo bude fungovat jen 

částečně. 

Končící smlouva s IBM je podle odborníků typickým příkladem toho, jak ve státní správě vypadá takzvaný 

„vendor lock-in“. Tedy případy, kdy je úřad „zamknutý“ jedním dodavatelem – je na něm závislý a nemůže se 

ze vztahu vyvázat. 

Majetkový úřad totiž IT systém na evidenci nemovitostí nevlastní. Všechna práva, zdrojové kódy i dokumentace 

patří společnosti IBM. A je pravda, že takhle nastavený vztah vznikl dávno před příchodem dnešní ředitelky 

Arajmu. Mimochodem, velmi podobný, dvě desítky let trvající vztah mělo IBM i na Ministerstvu financí, kde 

spravovalo daňový systém. Teprve letos se podařilo podmínky změnit. 

Podle dalších dokumentů, které má Seznam k dispozici, teď navíc IBM odmítá na majetkovém úřadu provést 

takzvanou migraci dat. To znamená přesun všech údajů o státním majetku do systému, který bude provozovat 

nový dodavatel. IBM to nechce provést proto, že nic takového nemá ve smlouvě. A nadto se jedná o časově 

velmi náročnou operaci. 

Vladislav Doktor, mluvčí české pobočky IBM už dříve na dotaz Seznamu uvedl, že firma pouze plní všechny 

povinnosti uvedené ve smlouvě. 

Související články 

Autor: Vojtěch Blažek 
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Vojtěch Razima • 9. listopadu 2019 • 2 487 přečtení 

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v 

zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku 

státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB 

součástí stálo celkem 1,55 miliardy korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 

milionů korun a 1,583 miliardy utratil majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz 

systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3, 851 miliard korun. 

Přestože CRAB údajně vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, obsahuje údaje 

zhruba jen 10% státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 státních objektů. 

Nově Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRAB dokonce klesá . V roce 2014 obsahoval údaje o 3 

820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak 

jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku 

impozantních 1 567 018 Kč korun. 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v 

zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku 

státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří. 

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software který provozuje Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (ÚZSVM). Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB 

součástí stálo celkem 1,55 miliardy korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 

milionů korun a 1,583 miliardy utratil majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz 

systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál CRAB rekordních 3, 851 miliard korun. 

Přestože CRAB údajně vznikl, aby zpřístupnil kompletní informace o majetku na jednom místě, obsahuje údaje 

zhruba jen 10% státních nebo státem využívaných budovách z celkových přibližně 40 000 státních objektů. 

Nově Kverulant zjistil, že počet budov evidovaných v CRAB dokonce klesá . V roce 2014 obsahoval údaje o 3 

820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak 

jednoduchým dělením dojdeme k závěru, že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku 

impozantních 1 567 018 Kč korun. 

Kverulant.org podal hned několik stížností a trestních oznámení ve snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné 

a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují. V létě 2019 ÚZSVM v tichosti zorganizoval 

fingované další dvě cinknutá výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním systému 

majetku státu, jehož je CRAB součástí. 

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunelu v dějinách českého IT . 
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Účet za největší tunel v dějinách českého IT činí 4 miliardy 

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního 

registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v 

zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která... 

Proti komu nebo spíše pro co demonstrovat? 

V poslední době se nám „roztrhl pytel“ s různými demonstracemi, a to nejen ve světě, nýbrž i u nás. U nás je to 

jistě demokratický výdobytek z posledního období, jehož pomocí je možné vyjádřit i svůj nesouhlas s nějakým 

děním. Před rokem 1989 se... 

Tři otázky k Sametu (11. díl) 

Vzhledem k blížícímu se výročí sametové revoluce jsme se rozhodli položit si v redakci, v okruhu přispěvatelů a 

čtenářů E-republiky tři otázky. Dnes odpovídá Zdeněk Vlk 1) Jak jste viděl události roku 1989 v tehdejší době? 

Tehdy se většině z nás... 

Zdeněk Vlk • 9. listopadu 2019 

Twitter 
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Neseďte doma! Vyrazte sportovat, poznávat i obdivovat tu krásu 

Fejeton Jiřího Macků 

Každou neděli něco trošinku hlubšího k zamyšlení od doyena redakce 

Na vlastní kůži 

Ivan Břešťák dělal krimi na Nově, má na kontě 1 200 reportáží. Nyní se vydává pro Krajské listy.cz tam, kam se 

bojí i benga 

Naše ekologie 

Co si KL myslí a co mohou v této oblasti s čistým svědomím doporučit 

Vycházející české hvězdy 

Je jim sotva přes dvacet, přesto již nastartovaly raketovou kariéru 

Vaše dopisy 

V koši nekončí, ani v tom virtuálním na obrazovce 

Sobota Pavla Přeučila 

O víkendu jen lehčí čtení od našeho kulturního redaktora 

Premiéry Pavla Přeučila 

Filmové hity. A kdy jindy než ve čtvrtek 

Zápisníček A.V. 

Občasník šéfredaktorky, když má něco naléhavého na srdci. A zvířátko nakonec 

Přečetli jsme 

Noviny, časopisy, weby, nic zajímavého nám neunikne. S naším komentářem pak ani vám 

VIP skandály a aférky 

Vážně nevážně o událostech, které hýbou českým šoubyznysem 

Filmové stopy 

Zajímá vás, jak teď vypadá fabrika z filmu Marečku, podejte mi pero? Reportáže z míst, kde se natáčely 

kinohity 

Český poutník 

René Flášar a jeho dobrodružné putování Českem na našich stránkách 

Komentář Štěpána Chába 

Každý den o tom, co hýbe (anebo pohne) Českem 

Kultura 
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Knížky rádi čteme, rádi o nich píšeme. Nechybí exkluzivní recenze 

Tajnosti slavných 

Chcete vědět, co o sobě slavní herci, herečky i zpěváci dobrovolně neřekli či neřeknou? 

Stát utratil za lepší tabulku v excelu téměř čtyři miliardy. Další tunel, který nemá obdoby. Přečetli jsme 

10.11.2019 

Autor: Facebook 

Popisek: Tunel, ilustrační obrázek 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se zabývá hlídáním a odhalováním tunelů a korupcí ve státní sféře. A 

už v roce 2013 upozornila na takzvaný CRAB. Co je CRAB? Centrální registr administrativních budov. Tedy jinak 

řečeno seznam státem vlastněných budov. Výhoda CRABu je, že veškerý nemovitý majetek státu má být 

zaevidovaný na jednom místě. Což by se dalo zvládnou s jednou excelovou tabulkou ve Windows a to zcela 

bez výdajů. Stát na registr vyčlenil již bez mála čtyři miliardy korun a ze 40 000 budov do ní zanesl jen mírně 

přes 3 800 budov. 

„Kverulant nově odhalil, že pořízení, rozvoj a podpora ISMS jehož je CRAB součástí stálo celkem 1,55 miliardy 

korun. Za pořízení, rozvoj a podporu CRABu utratil ÚZSVM částku 718 milionů korun a 1,583 miliardy utratil 

majetkový úřad za provoz souvisejících systémů nezbytných pro provoz systému ISMS/CRAB. Celkem tedy stál 

CRAB rekordních 3, 851 miliard korun,“ píše Kverulant a upozorňuje, že ve věci podal už několik trestních 

oznámení a stížností, leč bezúspěšně. Peníze v CRABu se točí dál, přitom vytvoření podobného software, když 

by tedy stát nechtěl využít excel, by stál pár tisícovek u každého, i průměrně zdatného programátora. 

Kolik toho má program registrovat 

Stát vlastní po celé republice na 40 000 administrativních budov. Do roku 2014 stačil do registru zanést 3 820 

budov. Ale, jak zjistil Kverulant, dochází v registru k záhadnému jevu. Místo toho, aby záznamy o budovách v 

registru přibývaly, začaly ubývat. „V roce 2014 obsahoval údaje o 3 820 budovách. Dnes už je to jen 2 458 

objektů v registru. Uvážíme-li, že CRAB stál 3,851 miliardy korun, pak jednoduchým dělením dojdeme k závěru, 

že pouhá možnost zanést do CRABu jednu budovu stála vskutku impozantních 1 567 018 Kč korun,“ popsal 

Kverulant stát v roli řádného hospodáře. 

Psali jsme 

Koncesionáři, plačte. Na ČT jsou pořady, kde si „informace“ jednoduše zaplatili výrobci, místo objektivity tu 

najdete orgie product placementu 

+ 

Podívejme se na to asi takhle – hranice vesmíru začíná sto kilometrů nad povrchem Země. Od 160 kilometru až 

2 000 kilometru obíhá naši planetu většina satelitů. A kdybychom naskládali na sebe kostky másla nakoupená 

za oněch protunelovaných 3 851 000 000 korun, výška máslového sloupu by sahala 3 200 kilometrů do 

vesmíru od povrchu Země. 

Případně bychom si mohli za protunelovanou sumu nakoupit něco málo přes 120 000 000 čokoládových 

potěšení, takže by si tuto pochoutku mohl, jednu ráno, dát každý obyvatel naší republiky, a ještě by zbylo na 

bratry Slováky, sousedy Němce, Rakušany a nejspíš i Maďary. 

Na druhou stranu bychom za tu cenu mohli (a měli) nakoupit a rozdat všem obyvatelům přes 16 000 000 

análních kolíků s falešným diamantem na té části, která nebude uvnitř, ale vně análu. To abychom věděli, že 

takto náš stát jedná se svým obyvatelstvem. Navenek s pozlátkem falešného diamantu, ale funkce je stále 

stejná. 

– 

Autor: Štěpán Cháb 
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Korupce 

Kverulant.org zjistil, že úřady zaplatily na náhradách škod a pokutách v letech 2014 až 2018 celkem téměř dvě 

miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím při výkonu veřejné moci umožňuje 

vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném 

úředním postupu. Takto však bylo vymoženo pouhých 14 milionů korun. To je podle Kverulanta zoufale málo, 

a proto je jeho cílem tuto praxi změnit. 

V létě roku 2019 zaslal Kverulant.org žádost o poskytnutí informací o placení náhrad škod a pokut celkem 115 

institucím veřejné správy. 107 institucí mu odpovědělo, kolik zaplatily na škodách a pokutách v letech 2014 až 

2018 a kolik za tuto dobu vymohly od svých zaměstnanců, kteří tyto škody způsobili. Škodu nebo pokuty 

muselo ve sledovaném období zaplatit 84 institucí. Kverulant zjistil, že na náhradách škod a na pokutách 

zaplatily tyto úřady 944 milionů korun a od svých zaměstnanců zpět vymohly jen 10,5 milionů korun. To je 

pouhých 1,12 %. Aby byl obrázek o zaplacených škodách kompletní, je třeba k částce 944 milionů korun přičíst 

ještě jednu miliardu a dvacet dva milionů, kterými Ministerstvo spravedlnosti odškodnilo poškozené za činnost 

jiných orgánů. Částka, kterou ministerstvo vymohlo od osob odpovědných za vzniklé škody, činila ve 

sledovaných letech jen necelých 3,5 milionů korun. Dohromady tak orgány veřejné správy vymohly od svých 

zaměstnanců jen 14 milionů korun, což je pouhých 0,71 % z částky 1 966 544 397 Kč. 

Antisoutěž státních orgánů 

Jednoznačným vítězem v antisoutěži o placení škod a pokut a jejich nevymáhání je Ministerstvo zemědělství 

(MZe). To za pět let vyplatilo na náhradách škod 24 milionů korun a na pokutách 228 milionů korun. 

Dohromady tedy téměř čtvrt miliardy korun. Od svých zaměstnanců za jejich pochybení vyinkasovalo pouhých 

381 korun. Náhrady škod, které MZe vyplatilo, jsou většinou odškodnění za nepřiměřené délky restitučního 

řízení podle zákona a ministerstvo je prý nevymáhá proto, že restituční řízení podle zákona o půdě jsou 

mimořádně komplikovaná jak po stránce skutkové, tak právní. Pokud jde o pokuty, které MZe zaplatilo 

ostatním orgánům státní správy, největšími položkami na tomto seznamu jsou dvě pokuty za cinknuté tendry 

na služby IT zakázky. V roce 2015 to byla pokuta ve výši téměř 83 milionů korun a v roce 2018 pokuta 71 

milionů. Pokutu ve výši 37,5 milionu korun dostalo MZe za nezákonné postupy při rozdělování dotací v 

programu Rybářství 2007–2013. Protože MZe nezaplatilo včas, dostalo penále za prodlení s odvodem ve výši 

11,5 milionu korun a byl mu vyměřen úrok z posečkané částky ve výši 5 milionů korun. MZe náhrady za takto 

zaplacené pokuty nevymáhá a odkazuje se na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 31 Cdo 

2764/2016 ze dne 12. dubna 2017, podle něhož se v případě uložení finanční sankce státu nejedná o vznik 

škody. Došlo tím totiž pouze k transferu finančních prostředků uvnitř státu, přičemž jeho majetek se 

zaplacením pokuty nezmenšil. Laicky řečeno, stát si pouze přendal peníze z jedné kapsy do druhé. 

Druhým v pořadí v antisoutěži o placení škod a pokut a jejich nevymáhání je Ministerstvo obrany (MO). Obrana 

v letech 2014 až 2018 zaplatila na náhradách škod celkem bagatelních 482 tisíc korun. Šlo zejména o zaplacení 

vyrovnání ve výši 4 719 Kč celkem 102 žalobcům v rámci soudního smíru. Zato na pokutách zaplatilo MO za 

uvedené roky 88,5 milionů korun. Od svých osob odpovědných za tato pochybení nepožadovala ani korunu. 

Opět s odkazem na rozsudek, kde se uvádí, že když stát platí státu pokutu, tak škoda nevzniká. 

Bronzové místo v lemplovství při nevymáhání zaplacených škod patří Ministerstvu vnitra (MVČR). Vnitro v 

letech 2014 až 2018 zaplatilo na náhradách škod 9,5 milionů korun a na pokutách skoro 64 milionů korun. 

MVČR Kverulantovi nesdělilo o jednotlivých škodách a pokutách žádné další údaje. Na svoji otázku, proč vnitro 

nevymáhá po svých zaměstnancích žádnou náhradu, ale Kverulant odpověď dostal. Ministerstvo detektivů mu 

odpovědělo: „K bodu 2. a 4. žádosti sdělujeme, že v letech 2014 až 2018 nebyl Ministerstvem vnitra uplatněn 

https://literarky.cz/civilizace/505-za-chyby-se-neplati-stat-nevymaha-penize-po-svych-urednicich
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žádný regres vůči osobám, které má ministerstvo v personální pravomoci, neboť nebyla ztotožněna konkrétní 

osoba nebo osoby, odpovědné za vznik škody podle zákona č. 82/1998 Sb.“ 

Související 

Autor: Vojtěch Razima 
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Kverulant: Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny 

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. 

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl (ANO, dříve ODS) v listopadu 2018 podepsal záměr prodat velký areál bývalé 

vodárny v ul. V Chotejně napřímo jedinému zájemci Aleši Petříšovi ( ZDE ), synovi někdejšího starosty Prahy 15 

za ODS. Na prodeji nebylo znepokojivé jenom to, že kupujícím má být místní kmotr. Ještě více znepokojující je 

skutečnost, že rozsáhlé pozemky byly prodávány značně pod cenou. V územním plánu byly zařazeny v 

kategorii TVV „vodní hospodářství“, a nikoliv jako stavební parcely, kterými se brzo stanou. 

Ke stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionu 

korun ( ZDE ). Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu 

na 25,8 milionu korun ( ZDE ). Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly 

v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb. V březnu 2019 si nechala Praha 15 vypracovat ještě jeden 

posudek ( ZDE ). Ten došel k ceně 28 milionů korun. S cenou v prvním posudku stanovenou na 40 milionů 

korun se tento posudek vypořádal tak, že pozemky a stavby na nich sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty 

prý asi bude chtít kupující zbourat, což ho vyjde na 12 milionů korun, které je třeba od původní ceny odečíst. 

Když se do celé kauzy vložil Kverulant.org ( ZDE ), Aleši Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od 

koupení odstoupí“. Ale hochštapleři nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne 

rozmyslel. Kverulantova medializace celé kauzy také vedla k tomu, že si Praha 15 nechala předložit nabídky na 

odkup areálu od více zájemců. Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 

29,4 milionu korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl částku 28,4 milionu a další 27,6 

milionu korun. Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stál zase jen Aleš Petříš a jeho 

radniční kamarádi, a podal na ně trestní oznámení. To sice bylo po několika Kverulantových protestech 

definitivě odloženo, ale vedlo alespoň k tomu, že Praha 15 vypsala výběrové řízení. 

Nabídky na odkup byly předloženy a radnice se v červnu 2019 rozhodla prodat areál nevyšší nabídce ( ZDE ). 

Na prvním místě skončila AP-Fin, s.r.o., s cenou 35 152 000 Kč. Na druhém TTC Riva, s.r.o., s cenou 34 238 848 

Kč a poslední byl Petříš s cenou 28 561 000 Kč. Chvíli to vypadalo, že kmotr Petříš definitivně ostrouhal. Nyní se 

však ukázalo, že za vítěznou nabídku firmy AP-Fin ( ZDE ) stojí s největší pravděpodobností Aleš Petříš. Dne 7. 

října 2019 se stal jediným jednatelem a jediným společníkem firmy AP-Fin. Teorii, že firma AP-Fin byla od 

počátku ve skutečnosti vlastněná právě Alešem Petříšem, svědčí i Petříšovy iniciály v jejím názvu. 

Kverulantovi se tedy podařilo zabránit přímému prodeji za 25,8 milionu korun a donutit radnici prodat areál 

nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení za 35,1 milionu. Považuje to za své vítězství, i když je hodně zkaleno tím, 

že vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše. Navíc je třeba konstatovat, že kdyby radní 

postupovali jako dobří hospodáři, a nikoliv jako přistižení lupiči, mohla by být cena ještě mnohem vyšší. Další 

trestní oznámení již Kverulant v této kauze podávat nebude. I kdyby existoval zájem tuto kauzu řádně vyšetřit, 

bylo by velmi obtížné dokázat, že firma AP-Fin byla pouze bílým koněm, za kterým stál od začátku Aleš Petříš. 

Praha 15 nyní dokončí již předtím započatou změnu územního plánu. Nově Petříšovy pozemky přestanou být 

zařazeny v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a budou označeny jako stavební parcely. Jejich cena raketově 

vyletí a Petříš bude moci na úplatcích rozdat desítky milionů korun. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-15-chtela-prodat-vyrazne-pod-cenou-areal-byvale-vodarny-603290
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-15-chtela-prodat-vyrazne-pod-cenou-areal-byvale-vodarny-603290


Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 
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Implementaci firemního software si můžete představit jako stavbu domu. Nejdřív uvažujete, jak má dům 

vypadat, jaké nároky splňovat. Řešíte, co je pro vás důležité a do čeho jste ochotní investovat a jaké zařízení 

budete muset oželet nebo si ho pořídíte později. Během stavby se pak objevují nové skutečnosti, musíte se 

rychle rozhodovat, vybírat z různých variant, zvažovat možné navýšení nákladů. Při tom všem máte stále na 

paměti, že jde o investici na desítky let a že co se nyní zanedbá, to se vám může později vymstít. Proto je 

dobré si neustále připomínat možná úskalí a při stavbě zvané implementace se jim pečlivě vyhnout. Existuje 

řada pouček, jak při IT projektech postupovat a kterým rizikům se vyhnout. Já jsem vybral ty, které se nám v 

praxi objevují opakovaně a kterých se můžete s trochou snahy vyvarovat. 

1. Malá pozornost managementu v průběhu projektu 

Implementační team musí být správně sestaven nejen na straně dodavatele, ale i zákazníka. Je třeba v něm mít 

jasně stanovené rozhodovací pravomoci. Konečné rozhodnutí musí být vždy na tom členu teamu, který nese za 

celý projekt zodpovědnost. Vedení společnosti by mělo být v obraze a zachovat vedoucímu teamu důvěru po 

celou dobu a podpořit ho v případě sporných situací, ovšem pokud je to skutečně člověk na svém místě. Musí 

se také počítat s tím, že vedení projektu zabere tomuto člověku dost času a je třeba mu uvolnit ruce od 

každodenních povinností. 

Přihodilo se nám, že byl vedoucí projektu na straně zákazníka v průběhu implementace vyměněn. Nový šéf měl 

jiné představy o projektu a snažil se ho v průběhu výrazně změnit, čímž se neúměrně navyšovaly vícepráce a 

konečný termín projektu. V takové chvíli je lepší projekt zastavit a s celým teamem včetně vedení společnosti si 

znovu stanovit priority a směr, kterým se bude projekt nadále ubírat. 

2. Selhání komunikace 

Implementace ERP systému je velmi komplikovaná v jedné oblasti, a tou je vzájemné pochopení. Budete-li 

stavět dům, tak i jako „nestavebník” budete nejspíš vědět, co je to kotel, a tak nějak laicky budete vnímat rozdíl 

mezi plynovým a elektrickým kotlem a budete se pídit po tom, jaký by měl mít výkon. U ERP systému to takhle 

jednoduché není. Je proto potřeba spolu mluvit, mluvit a mluvit. Věci si vyjasňovat a hledat řešení. Ne vždy 

budou problémy jednoduché, a ne všechno se povede na „první dobrou“. Komunikace by neměla být ani z 

jedné strany konfrontační – tím spolehlivě zabijete jakoukoliv snahu něco vyřešit dobře. Problémy je potřeba 

komunikovat nejlépe osobně a s kompetentními lidmi. Nesmíte ale zapomínat ani na formální stránku. Osobní 

jednání je samozřejmě nejefektivnější, ale musí o tom někde zůstat záznam. Komunikace je nezbytnou 

aktivitou v rámci přípravy i samotné realizace a připravte se na to, že je to i nutný, ale užitečný náklad realizace. 

3. Opuštění formální roviny 

Jakmile opustíte formální rovinu vedení projektu, ztratíte kontrolu a otevíráte jedno veliké riziko, kterým je 

přímé ohrožení některého z prvků projektového „trojcíle“ (požadovaný výsledek – peníze – termín). Může se 

zdát, že ve všem panuje shoda a že není třeba dbát formalit. 

Jako příklad můžu uvést jednu výrobní firmu, kde byl vedoucím implementačního projektu sám majitel, který 

na formality právě nedbal, a nenechal se námi jako dodavatelskou firmou přesvědčit k obvyklému postupu. V 

jednu chvíli přestal mít čas se projektu věnovat a pověřil jím jiného pracovníka, kterému předal složku plnou 

nepodepsaných dokumentů. Bylo třeba udělat „inventuru“ celého projektu a projít znovu všechny formality, 

aby byl nový člověk schopen zodpovědně převzít projekt. Stálo to množství práce navíc a také došlo k 

mírnému zdržení, kterého bylo možné se vyvarovat, kdyby se postupovalo podle pravidel. 

4. Vynechání úvodní studie 

https://itmix.cz/8-nejvetsich-rizik-pri-implementaci-firemniho-informacniho-systemu/


Zákazník má někdy pocit, že „všechno je jasné“ a že není třeba investovat do úvodní studie. I když 

implementujete systém ve firmě s jednoduchými procesy, tak to vždy děláte z nějakého důvodu. Tento důvod 

je vlastně cílem implementace. Naplnění tohoto cíle znamená splnit řadu drobnějších požadavků (někdy i 

poměrně samozřejmých). Zmapování těchto cílů a požadavků je první krok každé studie. Studie shrnuje, na 

čem se zákazník s dodavatelem dohodli. Jsou zde veškeré požadavky a způsob řešení, popisuje jednotlivé fáze 

implementace, požadavky na součinnost klienta i možná rizika. Analýzu nestačí pouze přečíst, je potřeba ji 

pochopit a ztotožnit se s jejím obsahem, případně požádat o vysvětlení či doplnění. Zabrání se tak možným 

nedorozuměním. 

5. Nedodržení fází implementace 

Kromě vynechání úvodní studie se často objevuje požadavek na zrychlení procesu implementace vynecháním 

testovacích fází a na to navazujících vypořádacích etap. Například Vision ERP se často přizpůsobuje zákazníkovi 

na míru, jde tedy o prototyp, který je potřeba „doladit“ na cvičných datech v bezpečném prostředí. Všechny 

situace nelze nasimulovat při vývoji a uživatelské testování je nenahraditelné a je nezbytnou součinností 

zákazníka. I zde je potřeba dodržet formální stránku vedení projektů a zaznamenat výsledky testů a případně 

dohodnutá opatření při zjištění jakýchkoliv problémů. Vynechat nelze ani školení uživatelů, které je nutné 

provést až těsně před spuštěním ostrého provozu, aby získané poznatky mohli hned začít využívat. 

6. Nepřipravenost datového prostředí 

Do nového systému je třeba přenést množství stávajících dat (firmy, saldokonto, stavy různých agend a 

podobně). Data nejde jen „přesypat“, jak si leckdo myslí. Používají se různým způsobem a mají různé vazby. Je 

třeba se předem dohodnout s předchozím dodavatelem systému, jak která data bezpečně převést. 

Zaměstnanci musejí mít data v pořádku. Není žádoucí, aby se chyby přenesly do nového systému. V 

neposlední řadě je třeba dohlédnout na to, aby dodavatel nového systému dodal data včas. To, že se jeden 

zaměstnanec zrovna „musí věnovat něčemu jinému“, může zdržet celou implementaci. Převody dat jsou 

velikým rizikem každé implementace a je třeba jim věnovat hodně pozornosti. 

7. Přílišná volnost uživatelů – nezvládnutí změnových požadavků 

Je třeba hned zpočátku nastavit a důsledně dodržovat, kdo a za jakých podmínek může požadovat změny v 

navrženém řešení. Změny je zároveň třeba formalizovat. Často se děje to, že koncoví uživatelé přímo zadávají 

požadavky na změny konzultantům dodavatele a změna probíhá mimo kontrolu projektových manažerů či 

majitelů projektů. Je to velké riziko ohrožující náklady i termíny. Přirozeně není změna jako změna a rozdíl mezi 

koncepční změnou a změnou parametru uživatel často nevnímá. Proto je nezbytné, aby projektový manažer 

všechny požadavky na změny shromažďoval, podroboval kritice a konzultoval je s dodavatelem. Rozhodnutí o 

změnách, které mohou jakkoliv zasáhnout do některého z „trojcílů“ by však mělo náležet výhradně do 

kompetence vedoucího projektu. 

8. Podcenění managementu rizik 

Celý tento článek je o rizicích a rizikem číslo jedna je „nezabývat se riziky“. Rizika je třeba pojmenovat a 

průběžně s nimi pracovat. Je to práce projektových manažerů, a i když jsou některá rizika celkem zjevná a 

opatření pro zmírnění cekem logická, je vhodné je doopravdy kontrolovat. Pro řízení rizik existuje několik 

metodik, ale úplně postačí zdravý selský rozum a důslednost v zjišťování rizik, případně v naplňování opatření 

k jejich zmírnění. 

Aby všechno dobře fungovalo, měl by mít i po implementaci nadále zodpovědnost za chod a rozvoj systému 

jeden člověk, který si prohloubí znalosti o systému a alespoň částečně „do něj vidí“. Důležité je pokračovat ve 

školení uživatelů, již proškolení by si měli znalosti osvěžovat a noví by se měli učit od odborníků, a ne od 

služebně starších kolegů, od kterých by mohli převzít i jejich chyby a zlozvyky. 

Na závěr několik tipů na navíc: 

Nenaslouchat kverulantům víc než je zdrávo. Lidé obecně nemají rádi změny a nejsou většinou ochotní učit se 

novým věcem. Koncoví uživatelé často hledají důvody, proč nový systém nepoužívat a proč „to nebude 

fungovat“. Jeho výhody ocení až po čase, když se s ním naučí pořádně pracovat. Vedení společnosti si musí po 

celou dobu implementace za změnou stát a důsledně ji prosazovat. Kverulant, kterému management 

naslouchá, aniž by si zjistil fakta, dokáže projekt úplně rozložit. 

Dobrou praxí z pohledu projektového manažera je vytipovat hned ve fázi úvodní studie pouze ty změny, které 

jsou nezbytně nutné pro běh systému a požadavky na „komfort“ je vhodné nechat na dobu např. 6 měsíců po 

ukončení implementace. Pozor však, aby se z provizoria nestal trvalý stav. 



Ještě ve fázi úvodní studie si zjistěte možnosti exportu vašich dat do čitelných formátů (xls, csv a jiné) a ideálně 

předejte vzorky dodavateli ERP k prozkoumání. 

Motivujte zaměstnance, aby vycházeli implementačnímu teamu vstříc. V příjemné atmosféře, kdy spolu 

konzultanti s uživateli komunikují a dobře vycházejí, se výsledek přiblíží rychleji a bývá lepší. Se stejnými 

konzultanty se navíc uživatelé budou potkávat i v budoucnu při údržbě systému a ochota na obou stranách 

vše usnadní. 

Petr Klapka 

Autor: Petr Klapka 
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Napsal Kverulant.org 

Korupce 

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. 

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček. To bylo zrušeno a pak znovu vyhlášeno 

s termínem pro podání nabídek do 16. ledna 2018. V obou případech byly zadávací podmínky ušity na míru 

jen jedinému dodavateli vysílaček firmě KonekTel. A nikdo jiný se také do soutěže nepřihlásil. K úspěšné účasti 

v soutěži bylo třeba potvrzení výrobce, že uchazeč vůbec může vysílačky zadavateli dodat. Už tato podmínka, 

dle Kverulantových informací, vyloučila všechny ostatní partnery Motorola, protože nikdo jiný než KonekTel by 

býval potvrzení výrobce stejně nedostal. Podmínka obsahující předložení prohlášení o shodě dodávaných 

zařízení na trh EU vylučuje všechny další výrobce, protože technologii P25 do EU dodává pouze Motorola. Další 

těžko splnitelnou podmínkou pro dodavatele z ostatních zemí EU je existence servisního střediska na území 

ČR. Za diskriminační lze považovat i požadavek na dodání vzorků, které by pro potenciální dodavatele 

znamenalo nutnost velké a nejisté investice do technologie s velmi omezeným uplatněním. 

Jde o milióny 

Ve specifikaci zakázky je dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových 

vysílaček za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který 

používají bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se pro tento účel 

používají jiné systémy, zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela srovnatelné, schopné 

P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Celníci kdysi patrně dostali několik vysílaček 

systému Motorola P25 darem od ambasády USA, ale již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném dodavateli 

vymanit. Závislost na jediném dodavateli se nejen v české kotlině stala takovým fenoménem, že pro ni existuje 

speciální termín, „vendor lock-in“. 

Na celém výběrovém řízení byla také velmi podezřelá skutečnost, že podle specifikace radiostanic uvedené v 

zadávací dokumentaci není k vysílačkám poptávána funkce šifrování, GPS ani ManDown (funkce „ležící muž“ 

aktivuje nouzový stav v případě, že se vysílačka dostane do vodorovné nebo převrácené polohy a setrvá v ní 

po určitou dobu). Celníci pouze požadují, aby vysílačky měly možnost tyto funkce v budoucnu doplnit. Patrně i 

velký fanoušek otevřenosti státní správy bude souhlasit, že funkcionalita šifrování je pro celníky naprosto 

klíčová. Radiostanice pro systém P25 lze velmi pohodlně odposlouchávat skenerem v ceně cca 12 tisíc korun. 

Pokud si tedy celníci skutečně koupili vysílačky od KonekTelu, nejspíš by následovalo výběrové řízení na 

zabezpečení nových vysílaček proti odposlechu. A jediným možným dodavatelem by byl naprosto 

nepřekvapivě nejspíš opět pouze KonekTel. Mimochodem, radiostanice již zmíněného systému DMR, které 

jsou rovněž používány bezpečnostními složkami, mají digitální šifrování jako základní funkci, kterou není třeba 

zvlášť připlácet. 

Související 

https://literarky.cz/civilizace/536-trochu-drazsi-vysilacky-neb-povedena-soutez-generalniho-reditelstvi-cel
https://literarky.cz/civilizace/536-trochu-drazsi-vysilacky-neb-povedena-soutez-generalniho-reditelstvi-cel
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Kverulant: Zmanipulovaný tendr na levný vizuální smog 

Přestože Praha deklaruje, že chce omezit vizuální smog, vypsala tendr na pětiletý pronájem reklamního 

prostoru na 2500 sloupech veřejného osvětlení. Soutěž je navíc zmanipulovaná tak, aby ji mohly vyhrát jen dvě 

největší firmy se směšně nízkou nabídkovou cenou. Kverulant.org protestuje a podává podnět na Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. 

V programovém prohlášení koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) je v sekci 

Odpovědný rozvoj Prahy uvedena tato věta: „Zasadíme se o omezení vizuálního smogu.“ Praxe je však 

radikálně jiná. Před rokem vyšlo najevo, že bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého na základě 

Kverulantova trestního oznámení šetří policie, jezdil zadarmo luxusním vozem Volvo XC60 reklamních 

společností Big Board. Nedávno se ukázalo, že Piráti dostali od firmy JCDecaux na volební billboardy slevu 75 

%, a Michaela Krausová musela rezignovat na svoji funkci předsedkyně pirátských zastupitelů v Praze poté, co 

se přišlo na její tajné schůzky s Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem JCDecaux, soudem obžalovaným z 

korupce v souvislosti s pronájmem reklamních ploch v metru. A právě pro tyto korumpující billboardové firmy 

je nyní vypsán nový zmanipulovaný tendr ( ZDE ). 

Jde o pronájem osvětlených reklamních ploch na celkem 2539 sloupech veřejného osvětlení na 

frekventovaných pražských komunikacích za částku 1 728 047 měsíčně. Zakázka je rozdělená na takzvané 

minitendry, tedy na 15 balíčků obvykle po 150 sloupech za 131 700 Kč měsíčně ( ZDE ). Aby nikdo nemohl 

ohrozit předem připravené vítězství tandemu JCDecaux a Big Board, nemůže se do tendru přihlásit jen tak 

nějaká reklamka. Pravidla tendru určují, že ze soutěže bude vyloučen každý, kdo v oboru nepůsobí alespoň 5 

let, nemá obrat alespoň 10 milionů korun, pojištění na jednu pojistnou událost ve výši 20 milionů korun, a 

především bude vyloučen ten, kdo v uplynulých 3 letech neprovozoval alespoň 100 reklamních nosičů 

obdobného typu ve městech nad 50 000 obyvatel. To jsou důvody, pro které Kverulant považuje soutěž za 

zmanipulovanou a pro které dnes podal žádost o zrušení celého tendru na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. 

Kverulant také odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je znovu vybízí, aby zastavili 

tento podvodný tendr a konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili. 

Další podrobnosti naleznete na Kveulantových stránkách ZDE . 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE . 

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE . 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Zmanipulovany-tendr-na-levny-vizualni-smog-604158
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V květnu tohoto roku jsme se na podnět oznamovatele začali zabývat nájemními smlouvami reklamních ploch, 

které pro hlavní město Prahu spravuje její příspěvková organizace Technická správa komunikací. Ta pronajímá 

přes dvě stě mostních lávek za desetinásobně nižší cenu, než je cena srovnatelných reklamních ploch v Praze. 

Vedení TSK navíc nevýhodnou smlouvu nevypovědělo ve smlouvou stanoveném okamžiku, čímž prodloužila 

její trvání o dalších deset let. Naše trestní oznámení na porušení povinnosti při správě cizího majetku policie 

nyní odložila. Praha tak nadále tratí ročně až 18 milionů korun. 

foto: kverulant.org 

Oznamovatel poukazoval na jedinou smlouvu na pronájem přes 200 mostních lávek, jejíž příběh začal již v 

devadesátých letech minulého století. V roce 1992 došlo k uzavření nájemní smlouvy k pronájmu komunikací 

včetně mostů, pochozích lávek, jejich součástí a silničních pozemků mezi TSK a společností AMMA, spol. s.r.o. 

za účelem jejich využití k umísťování reklamních poutačů. Výše nájemného byla tehdy nepochopitelně 

stanovena v americké měně na částku 630,- USD ročně za pronájem místa pro jeden reklamní poutač s tím, že 

toto nájemné se zvyšovalo od 5. do 10. roku nájmu každý rok o 20% ročního nájemného předchozího roku. 

Co ale bylo důležitější, byly podmínky trvání smluvního závazku a způsob, jakým docházelo k jeho prodloužení. 

Smlouva byla uzavřena na deset let a obnovovala se automaticky na dobu dalších 10 let, pokud jedna ze stran, 

či obě strany neprojevily prokazatelným způsobem vůli, že si to již nepřejí, a to pouze v šestém měsíci před 

skončením desetileté doby platnosti. 

Následně Dodatkem č. 1 k této nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 1998 došlo ke změně v osobě nájemce a ke 

změně ujednání o výši nájemného na celkem 1 055 000,-Kč ročně. Jelikož žádná ze smluvních stran neprojevila 

vůli v září roku 2001, že si nepřeje pokračování nájemní smlouvy, byla doba trvání této smlouvy automaticky 

prodloužena o dalších 10 let, tj. do 12. 3. 2012. 

V roce 2007 pak TSK vypověděla tehdejšímu nájemci, kterým tou dobou byl již člen podnikatelské skupiny 

BigBoard News Outdoor Czech Republic, nájemní smlouvu z důvodu nesplacené částky nájemného. Obě strany 

se pak následně dohodly na uzavření dohody o narovnání, kterou byla nahrazena původní nájemní smlouva. 

Nájemné se zvýšilo na celkovou částku 2 000 000,-Kč ročně s tím, že se v běžném roce valorizovalo o částku 

odpovídající nárůstu míry inflace. Možnost výpovědi stejně jako podmínky prodloužení závazku byly ale opět 

vázány na podmínky původní nájemní smlouvy. 

Shora uvedená dohoda o narovnání byla uzavírána v době, kdy vůli k předčasnému ukončení smluvního vztahu 

ze strany TSK bylo možné projevit v měsíci září 2011 a k ukončení trvání smlouvy by tak došlo 12. 3. 2012. 

Předmět nájmu dle dohody o narovnání přitom představoval reklamní plochy, jejichž výnos zhruba 

desetinásobně převyšoval výši nájemného. 

Pro relevantní srovnání jsme se podívali do Městské části Praha 11 na to, jak mostní lávky za účelem reklamy 

pronajímá její akciová společnost Jihoměstská majetková, a.s. Tato společnost pronajímá pro Prahu 11 mostní 

lávky přes dálnici D1 na Chodově. Na základě této nájemní smlouvy byla jedna mostní lávka v roce 2009 (rok 

po uzavření smlouvy o narovnání) pronajímána za 120.000,-Kč ročně. V případě smlouvy TSK šlo o pronájem 

více než 200 mostních lávek za 2.000.000,-Kč. Smlouva tak kalkulovala s cenou nájmu za jednu mostní lávku v 

průměru v hodnotě 10.000,-Kč za rok, tedy u každé mostní lávky za cenu desetinásobně nižší než u srovnatelné 

mostní lávky pronajímané MČ Praha 11. 

Zároveň ve stejnou dobu, kdy jsme se kauzou zabývali, byla v médiích zveřejněna informace, že ve vztahu k 

pronájmu probíraných reklamních ploch nabízí TSK společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s.r.o. nabídku 

pronájmu v hodnotě 10.000.000,- Kč ročně. Z pohledu JCDecaux jejich nabídka vyjadřovala realistickou 

https://www.oziveni.cz/2019/12/policie-odlozila-nase-trestni-oznameni-ve-veci-nevyhodnych-najmu-reklamnich-ploch-prazske-technicke-spravy-komunikaci/
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hodnotu portfolia na mostech a lávkách v Praze, které jsou ve správě TSK. Jinými slovy konkurence byla 

připravena nabídnout nájemné pětinásobně vyšší než nájemné hrazené dle stávajícího smluvního ujednání. 

Jelikož dohoda o narovnání ze dne 1. 2. 2008 odkazovala ohledně podmínek jejího prodloužení na původní 

nájemní smlouvu, bylo možné ji neprodloužit opět pouze v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty 

platnosti, tedy v červenci 2017. V tomto měsíci mohla TSK zastavit pokračování takto nevýhodné smlouvy. K 

tomu ovšem nedošlo a tato smlouva tedy nadále trvá i nyní, a to až do 1. 2. 2028. 

Na základě všech výše zmíněných zjištění vše nasvědčovalo tomu, že cena za kterou pronajímala mostní lávky 

TSK, byla hrubě podhodnocená a byla již hrubě podhodnocená v roce 2008. Ačkoliv je jasné, že cena pronájmu 

mostních lávek nebude ve všech případech stejná vzhledem k jejich velikosti a lokalitám, desetinásobný rozdíl 

v pronajímané ceně už pozvedne nejedno obočí, obzvláště za situace, kdy je konkurenční reklamní agentura 

ochotna za stejné portfolio zaplatit cenu pětinásobně vyšší. 

Z těchto důvodů jsme se proto rozhodli podat trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu 

porušení povinností při správě cizího majetku. Trestní oznámení jsme podali v květnu tohoto roku. Bohužel 26. 

srpna 2019 nás Obvodní ředitelství pro Prahu 1 Policie ČR informovalo, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně 

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a jelikož nebylo možné věc vyřídit jinak, bylo trestní oznámení 

odloženo. 

Nyní se ve věci obrátíme na dozorčí radu TSK s výzvou k ukončení nevýhodné smlouvy. 

Příloha: 
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Tak se dá dešifroval rozhodnutí hlavního prokurátora, totiž nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že 

zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše a někdejší členky představenstva společnosti 

Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Případ se tak vrací policii do fáze vyšetřování. 

Tak to alespoň vypadá z odůvodnění, kde zároveň řekl, že to neznamená, že by byl Babiš vinen, ale ani to 

neznamená, že by byl nevinen. 

Co lze kvitovat s povděkem, bylo zrušení neúnosného trestního stíhání členů Babišovy rodiny. To, jak mi pravil 

jistý právník, byla prý „do nebe volající prasárna“ ze strany policie a státních zástupců. Nejsem právník, ale 

jedno je jisté. Od počátku to kolem akce „zničte Babiše“ smrdí. 

Vše to začalo v listopadu 2015, kdy přijalo státní zastupitelství trestní oznámení od do té doby neznámého 

ajťáka Tomáše Kaplera na dotační podvod. Na základě článků o této kauze zveřejněných ve Svobodném fóru a 

týdeníku euro. Bylo podivuhodné, jak policie na tomhle základě rychle zareagovala. Symptomatické je ovšem 

to, že dnes je pan Kapler členem pirátů. Jako další je známý udavač Lukáš Wagenknecht, který se svými 

„oznámeními“ do Bruselu i jinam dokonce chlubí. 

Dotyčný Kapler podle své výpovědi na serveru Aktuálně.cz podal něco mezi pěti a deseti trestními 

oznámeními. Například před rokem 2015 stál za udáním a následným trestním stíháním bývalého pražského 

radního za ČSSD Karla Březiny. Na Březinu pak i po podmíněném trestu útočil štvavý server Kverulant.org. To 

je dle Wikipedie „česká obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na watchdoging (organizované 

udavačství). Byla založena v 23. července 2009. Jejím zakladatelem a ředitelem je Vojtěch Razima. Kdo skutečně 

stál za touto akcí, není veřejně známo. 

Politicky se pak do boje za zničení Babiše – i kdyby měla chcípnout celá republika – vrhli pánové Bohuslav 

Sobotka, Petr Fiala z ODS a už tehdy pod vodu se nořící Miroslav Kalousek. Přidala se státní zástupkyně Lenka 

Bradáčová. Novináři se věci velice silně věnovali, například paní Zlámalová z Echa. Presumpce neviny sem, 

presumpce neviny tam, až mne to u ní překvapovalo. A media obecně spustila řev. Který doléhal až do Bruselu. 

Tam na něco takového už čekali. Do Bruselu, do OSN, do UNESCO, a tak různě už dávno posílaly svá udání a 

své hanopisy mnohé „neziskovky“. Používaly a používají systém, který měli vypracovaní sověti. Dotyční sehnali 

nějakého pitomého, naivního anebo rovnou úplatného novináře, ten podle dodaných not stvořil článek. Kdysi 

to sověti dělali hlavně přes indické noviny, dnes otiskne kdekdo kdeco, jen když je to nějaká senzace. 

Připravení aktivisté prohlásili, že mají „závažné informace z veřejných zdrojů“ a TASS měl „důkaz“. Dnes tak 

fungují „neziskovky“ Transparency International, Rekonstrukce státu, Strana zelených, Greenpeace a podobní. 

Ti od svého působení u nás zásobovali různé spřízněnce novináře a aktivisty na Západě články o tom, že jsme 

největší alkoholici na světě. Že u nás mládež již od 10 let běžně kouří marihuanu. Že neplatíme dluhy. Firmy ani 

lidé. Že jsme proti ochraně přírody. Že jsme xenofobové. Že jsme rasisté a bijeme Cikány, pardon, Romy. Atd. 

atd. A naši novináři to pak otiskovali a mleli o tom v rozhlase a televizi s tím, že to musí být pravda, protože o 

tom psal The Guardian anebo New York Times. 

To se Západu i neziskovkám ohromně líbilo a líbí. Viz oblíbený slogan francouzského presidenta, že máme 

hlavně mlčet. Tedy držet hubu. 

Jak ekonomická a politická síla bývalé postkomunistické Evropy rostla, srážela se stále více s přesvědčením 

západních politiků, a ostatně většiny obyvatel Západu, že na Východě žije jen banda drbanů, negramotů a 

vůbec verbeže. 
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Tlak budí protitlak a Havlem původně vytvořené těleso pro lepší „zařazení se do Západu“ se stalo svébytným 

politickým sdružením, začínající mít vliv na okolní státy – Rumunsko, Slovinsko, ale také na Rakousko a 

Ukrajinu (v ČR a Polsku žije a pracují cca tři miliony Ukrajinců). A to bylo pro nadřazené postavení původních 

státu Unie nutně nebezpečné. 

Emancipace Polska a Maďarska, které se ani za spolupráce místních euro-kolaborantů nepodařilo zabránit, 

vedla k útoku na Slovensko – odstranění Fica – a následně na Českou republiku přes postavu Babiše. Ono tedy 

nejde v zásadě vůbec o Babiše. Jde o další směřování republiky. 

Oni to mají hoši v Bruselu a levičáci v USA s námi vůbec těžké. Na Havla si netroufali, protože z něj udělali 

nejdřív vlastní modlu. Pak mu ale ze všech sil pomáhali proti Klausovi a když to nevyšlo, tak se vrhli na Miloše 

Zemana. A ten „pomstychtivý dědek“, jak jej titulují na internetu, se nechce a nechce dát. A lidi ho volí. Babiš 

vede všechny průzkumy volebních preferencí a ti manipulátoři s volbami, co se neúspěšně snažili odstranit 

Kaczyńského a Orbána a u Fica se jim to povedlo jen napůl, tuší, že příští volby u nás asi vyhraje opět Babiš. 

Tak mysleli a zainvestovali – hlavně mediálně -, kde to šlo, dneska do Pirátů. Ti se odvděčují sérií udání do 

Bruselu, vytvářením blasfemií, neskutečně drzým lhaním. A vyhrožováním, jak všechny, co dneska vládnou, 

pošlou do kriminálu. Ale to taky funguje jen tak napůl. 

Ta parta, co začala s likvidací Babiše a jiný program neměla, tedy TOP 09, Starostové či dnes už jen na 

pražském magistrátu ukrytí Zelení, kteří jsou dnes prakticky politickými mrtvolami. Na tech všech jen vnitřní 

rozklad a tím vznikající plyny vytvářejí na povrchu pojem života. ODS se rozpadá a v čele má „uspávače hadů“, 

který už nikdo nezajímá. 

Tak je tedy nutno Babiše zničit. Za každou cenu a jakýmikoliv prostředky. Co to udělá s Českou republikou, je 

jim fuk. 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si je asi vědom toho, že je v nemilosrdném mlýně. Ať rozhodne, jak 

rozhodne, tak či onak, vždy to bude špatně. Tak se zachoval jako chytrá horákyně a pevně a rozhodně pravil: 

„Já neříkám tak, ani tak, ale na má slova dojde.“ A ať si to vyžere žalobce Šaroch. „Já nic, já muzikant!“ 

Ale na charakteru a o politickém směřování a těch, kteří se snaží získat vládu a moc na úkor demokraticky 

zvolené representace lidu, tak jako jejich předchůdci za první republiky není nic nového. Už o tom zpívali 

pánové V+W v písni Hoja hoj, kapitán: 

Já jsem první po Bohu, vymejšlím hesla, 

přikovu tě za nohu pevně u vesla… 

… Může mi svět nadávat – třeba pirátů, 

jen když bude tancovat jako na drátu… 

A tady je v originálu. To abyste věděli, co vás čeká, kdybyste zvolili náhodu Piráty: 

První republika skončila vpádem nacistů. Někteří idioti, jako Národní obec fašistická, komunisté na pokyn 

Moskvy, Strana národní jednoty (1938-1939), to dokonce vítali. A špatně dopadli. Často v koncentrácích. To 

nějak dnešním antibabišistům, hledajícím, jak se dostat k lizu, nedochází. Mouřenín posloužil, mouřenín může 

jít (viz hra Othello). 

A k tomu žvanění, jak nemůže existovat civilizovaný stát s trestně stíhaným předsedou vlády? Jen na ukázku. 

Itálie za Berlusconiho i dnes, Izrael – Benjamin Netanjahu, USA – president Trump, v Rumunsku trestně stíhají 

presidenta Klause Ioannise, ve Francii je trestní stíhání presidentů a politiků vůbec národní sport – Jacques 

Chirac, president Mitterrand, chování v době obsazení Francie nacisty atd. atd. 

Babiš je vedlejší, jde o nás. Zda chceme být pro Brusel novou kolonií s postavením a s platy jaké měli proti 

Britům Indové za vlády Velké Británie, zda budeme mít vládu v čele s nějakými po totalitě toužícími satrapy. 

Anebo zda budeme samostatným, sebevědomým státem. 

Celá ta takzvaná „demokratická opozice“ se příště - zřejmě až na ODS - nedostane do Parlamentu. A pokud se 

Chvilkařům podaří vyhecovat ulici a udělat podle vzoru Mussoliniho nějaký „pochod na Řím“ u nás „na Hrad“, 

jak ve středu vyhlásili, bude příště vládnout Bartoš, anebo Minář. 

O to vlastně jde. 

Autor: Václav Vlk 
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Tak se dá dešifroval rozhodnutí hlavního prokurátora, totiž nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že 

zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Babiše a někdejší členky představenstva společnosti 

Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové. Případ se tak vrací policii do fáze vyšetřování. 

Article body 

Tak to alespoň vypadá z odůvodnění, kde zároveň řekl, že to neznamená, že by byl Babiš vinen, ale ani to 

neznamená, že by byl nevinen. 

Co lze kvitovat s povděkem, bylo zrušení neúnosného trestního stíhání členů Babišovy rodiny. To, jak mi pravil 

jistý právník, byla prý „do nebe volající prasárna“ ze strany policie a státních zástupců. Nejsem právník, ale 

jedno je jisté. Od počátku to kolem akce „zničte Babiše“ smrdí. 

Vše to začalo v listopadu 2015, kdy přijalo státní zastupitelství trestní oznámení od do té doby neznámého 

ajťáka Tomáše Kaplera na dotační podvod. Na základě článků o této kauze zveřejněných ve Svobodném fóru a 

týdeníku euro. Bylo podivuhodné, jak policie na tomhle základě rychle zareagovala. Symptomatické je ovšem 

to, že dnes je pan Kapler členem Pirátů. Jako další je známý udavač Lukáš Wagenknecht, který se svými 

„oznámeními“ do Bruselu i jinam dokonce chlubí. 

Dotyčný Kapler podle své výpovědi na serveru Aktuálně.cz podal něco mezi pěti a deseti trestními 

oznámeními. Například před rokem 2015 stál za udáním a následným trestním stíháním bývalého pražského 

radního za ČSSD Karla Březiny. Na Březinu pak i po podmíněném trestu útočil štvavý server Kverulant.org. To 

je dle Wikipedie „česká obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na watchdoging (organizované 

udavačství). Byla založena v 23. července 2009. Jejím zakladatelem a ředitelem je Vojtěch Razima. Kdo skutečně 

stál za touto akcí, není veřejně známo. 

Politicky se pak do boje za zničení Babiše — i kdyby měla chcípnout celá republika — vrhli pánové Bohuslav 

Sobotka, Petr Fiala z ODS a už tehdy pod vodu se nořící Miroslav Kalousek. Přidala se státní zástupkyně Lenka 

Bradáčová. Novináři se věci velice silně věnovali, například paní Zlámalová z Echa. Presumpce neviny sem, 

presumpce neviny tam, až mne to u ní překvapovalo. A media obecně spustila řev. Který doléhal až do Bruselu. 

Tam na něco takového už čekali. Do Bruselu, do OSN, do UNESCO, a tak různě už dávno posílaly svá udání a 

své hanopisy mnohé „neziskovky“. Používaly a používají systém, který měli vypracovaní sověti. Dotyční sehnali 

nějakého pitomého, naivního anebo rovnou úplatného novináře, ten podle dodaných not stvořil článek. Kdysi 

to sověti dělali hlavně přes indické noviny, dnes otiskne kdekdo kdeco, jen když je to nějaká senzace. 

Připravení aktivisté prohlásili, že mají „závažné informace z veřejných zdrojů“ a TASS měl „důkaz“. Dnes tak 

fungují „neziskovky“ Transparency International, Rekonstrukce státu, Strana zelených, Greenpeace a podobní. 

Ti od svého působení u nás zásobovali různé spřízněnce novináře a aktivisty na Západě články o tom, že jsme 

největší alkoholici na světě. Že u nás mládež již od 10 let běžně kouří marihuanu. Že neplatíme dluhy. Firmy ani 

lidé. Že jsme proti ochraně přírody. Že jsme xenofobové. Že jsme rasisté a bijeme Cikány, pardon, Romy. Atd. 

atd. A naši novináři to pak otiskovali a mleli o tom v rozhlase a televizi s tím, že to musí být pravda, protože o 

tom psal The Guardian anebo New York Times. 

To se Západu i neziskovkám ohromně líbilo a líbí. Viz oblíbený slogan francouzského presidenta, že máme 

hlavně mlčet. Tedy držet hubu. 

Jak ekonomická a politická síla bývalé postkomunistické Evropy rostla, srážela se stále více s přesvědčením 

západních politiků, a ostatně většiny obyvatel Západu, že na Východě žije jen banda drbanů, negramotů a 

vůbec verbeže. 

https://www.svobodny-svet.cz/9187/ja-nerikam-tak-ani-tak.html


Tlak budí protitlak a Havlem původně vytvořené těleso pro lepší „zařazení se do Západu“ se stalo svébytným 

politickým sdružením, začínající mít vliv na okolní státy — Rumunsko, Slovinsko, ale také na Rakousko a 

Ukrajinu (v ČR a Polsku žije a pracují cca tři miliony Ukrajinců). A to bylo pro nadřazené postavení původních 

státu Unie nutně nebezpečné. 

Emancipace Polska a Maďarska, které se ani za spolupráce místních euro-kolaborantů nepodařilo zabránit, 

vedla k útoku na Slovensko — odstranění Fica — a následně na Českou republiku přes postavu Babiše. Ono 

tedy nejde v zásadě vůbec o Babiše. Jde o další směřování republiky. 

Oni to mají hoši v Bruselu a levičáci v USA s námi vůbec těžké. Na Havla si netroufali, protože z něj udělali 

nejdřív vlastní modlu. Pak mu ale ze všech sil pomáhali proti Klausovi a když to nevyšlo, tak se vrhli na Miloše 

Zemana. A ten „pomstychtivý dědek“, jak jej titulují na internetu, se nechce a nechce dát. A lidi ho volí. Babiš 

vede všechny průzkumy volebních preferencí a ti manipulátoři s volbami, co se neúspěšně snažili odstranit 

Kaczyńského a Orbána a u Fica se jim to povedlo jen napůl, tuší, že příští volby u nás asi vyhraje opět Babiš. 

Tak mysleli a zainvestovali — hlavně mediálně —, kde to šlo, dneska do Pirátů. Ti se odvděčují sérií udání do 

Bruselu, vytvářením blasfemií, neskutečně drzým lhaním. A vyhrožováním, jak všechny, co dneska vládnou, 

pošlou do kriminálu. Ale to taky funguje jen tak napůl. 

Ta parta, co začala s likvidací Babiše a jiný program neměla, tedy TOP 09, Starostové či dnes už jen na 

pražském magistrátu ukrytí Zelení, kteří jsou dnes prakticky politickými mrtvolami. Na těch všech jen vnitřní 

rozklad a tím vznikající plyny vytvářejí na povrchu pojem života. ODS se rozpadá a v čele má „uspávače hadů“, 

který už nikdo nezajímá. 

Tak je tedy nutno Babiše zničit. Za každou cenu a jakýmikoliv prostředky. Co to udělá s Českou republikou, je 

jim fuk. 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si je asi vědom toho, že je v nemilosrdném mlýně. Ať rozhodne, jak 

rozhodne, tak či onak, vždy to bude špatně. Tak se zachoval jako chytrá horákyně a pevně a rozhodně pravil: 

„Já neříkám tak, ani tak, ale na má slova dojde.“ A ať si to vyžere žalobce Šaroch. „Já nic, já muzikant!“ 

Ale na charakteru a o politickém směřování a těch, kteří se snaží získat vládu a moc na úkor demokraticky 

zvolené representace lidu, tak jako jejich předchůdci za první republiky není nic nového. Už o tom zpívali 

pánové V+W v písni Hoja hoj, kapitán: 

Já jsem první po Bohu, vymejšlím hesla, 

přikovu tě za nohu pevně u vesla… 

… Může mi svět nadávat — třeba pirátů, 

jen když bude tancovat jako na drátu… 

A tady je v originálu. To abyste věděli, co vás čeká, kdybyste zvolili náhodu Piráty: 

Hoja hoj, kapitán 

První republika skončila vpádem nacistů. Někteří idioti, jako Národní obec fašistická, komunisté na pokyn 

Moskvy, Strana národní jednoty (1938–1939), to dokonce vítali. A špatně dopadli. Často v koncentrácích. To 

nějak dnešním antibabišistům, hledajícím, jak se dostat k lizu, nedochází. Mouřenín posloužil, mouřenín může 

jít (viz hra Othello). 

A k tomu žvanění, jak nemůže existovat civilizovaný stát s trestně stíhaným předsedou vlády? Jen na ukázku. 

Itálie za Berlusconiho i dnes, Izrael — Benjamin Netanjahu, USA — president Trump, v Rumunsku trestně stíhají 

presidenta Klause Ioannise, ve Francii je trestní stíhání presidentů a politiků vůbec národní sport — Jacques 

Chirac, president Mitterrand, chování v době obsazení Francie nacisty atd. atd. 

Babiš je vedlejší, jde o nás. Zda chceme být pro Brusel novou kolonií s postavením a s platy jaké měli proti 

Britům Indové za vlády Velké Británie, zda budeme mít vládu v čele s nějakými po totalitě toužícími satrapy. 

Anebo zda budeme samostatným, sebevědomým státem. 

Celá ta takzvaná „demokratická opozice“ se příště — zřejmě až na ODS — nedostane do Parlamentu. A pokud 

se Chvilkařům podaří vyhecovat ulici a udělat podle vzoru Mussoliniho nějaký „pochod na Řím“ u nás „na 

Hrad“, jak ve středu vyhlásili, bude příště vládnout Bartoš, anebo Minář. 

O to vlastně jde. 



Píše pan Václav Vlk st. na NP 

Autor článku: Redakce | Vydáno: 

| Přečteno: 126 × | Prestiž Q1: 4,10 

+7 



158. Obecně prospěšná společnost Kverulant pátrá: Normy musejí být zdarma 

Online ● literarky.cz (Zprávy / Politika) ● 9. 12. 2019, 7:33 

Vydavatel: Litmedia, a.s. 

1.1 tis. uživatelů za den ● GRP: 0.01 ● OTS: 0.00 ● AVE: 3751.08 Kč 

Téma: Kverulant 

Klíčová slova: Kverulant 

Odkaz: https://literarky.cz/civilizace/606-obecne-prospesna-spolecnost-kverulant-patra-normy-museji-

byt-zdarma 

Obecně prospěšná společnost Kverulant pátrá: Normy musejí být zdarma 

Literární noviny 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat 

zdarma, a o to usiluje v této kauze. Kverulant již zaznamenal první úspěchy, když stát zpřístupnil několik 

prvních norem a následně sněmovna schválila usnesení, kterým žádá vládu o zajištění veřejné dostupnosti 

všech závazných norem. Byla zpracována novela zákona o normách, která nově stanoví, že veškeré závazné 

normy bude hradit stát a budou bezplatně poskytnuty veřejnosti. Novela je nyní v legislativní radě vlády a na 

vládu měla jít v průběhu října 2019. 

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v 

platnosti 36 tisíc norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než čtyři tisíce norem, jejichž 

dodržování stát vyžaduje. Přesto stát tyto normy neposkytuje zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim 

peníze. Kverulant zjistil, že to ročně dělá téměř 100 milionů korun. 

Situační zpráva 

Kverulant objednal studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát 

prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím určených a harmonizovaných norem. 

Harmonizovanou je taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou 

evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3 400 

těchto harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje dodržování ještě dalších 

800 norem. Těm se říká určené technické normy. Celkem tedy jde o 4 200 norem. 

Z principu publikování právních předpisů vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s 

těmi pravidly chování, která jsou pro něj závazná. Že se tak má dít bezplatně, je zřejmé, přestože generální 

ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeňek Veselý uvádí, že by to odporovalo závazným 

pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat 

normy zcela zdarma. To však není pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) ve směrnici č. 10 pro distribuci 

a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. Jen velmi 

obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje 

zájmy ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na 

svůj vlastní rozvoj a udržování. 

V lednu 2018 Kverulant.org dopisem vyzval tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby 

jeho resort začal situaci konečně řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se mimo jiné uvádí, že zákony na 

závazné normy odkazují zcela výjimečně. To je opravdu odvážné popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných 

závazných norem je 4 200. Dále dopis sice připouští, že normy na povinnou elektronickou fakturaci povinné 

budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich gestorem je ministerstvo pro místní 

rozvoj. 

Související 

https://literarky.cz/civilizace/606-obecne-prospesna-spolecnost-kverulant-patra-normy-museji-byt-zdarma
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Poslanec Josef Kott (ANO) předkládá ve sněmovně pozměňovací návrh k novele zákona o provozu na 

pozemních komunikacích. Změna není velká, ale podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) by mohla mít pro 

řidiče nepříjemné důsledky. Odtahy vozidel z dálnic by podle zmíněného návrhu vždy měly zajišťovat firmy 

nasmlouvané Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). 

Změní se tak zažitá praxe, kdy si po nehodě nebo po poruše na dálnici odtahovou službu volá sám řidič. 

Většinou volí takovou, kterou má nasmlouvanou přes svou pojišťovnu v rámci asistenčních služeb k 

povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Taková asistence se zpravidla dá objednat na telefonním čísle 

1224, které provozuje Česká kancelář pojistitelů. 

Postup má řadu výhod, řidič se nestane obětí tzv. lovců nehod, ze smlouvy ví, na jaký odtah nebo jakou pomoc 

má nárok, a auto mu v případě nehody pojišťovna odtáhne do smluvního servisu, kde za něj vyřeší i papírování 

s opravou a sami si ji rovněž vyúčtují s pojišťovnou. 

Související 

Noční můra na cestě autem v zahraničí. Jak předejít problémům při nehodě nebo poruše? 

Přehled 

Podle návrhu poslance Josefa Kotta (ANO) by se ale postup při havárii nebo poruše na dálnici měl změnit. 

Zajistit odstranění nepojízdného auta by měl nově na pokyn policie vždy vlastník dálnice, tedy Ředitelství silnic 

a dálnic. V současné době se to děje jen v případě, že se řidič k odtahu svého auta nemá. 

Kottovi se nelíbí právě případy, kdy odstranění vozidla trvá příliš dlouho. "Mám informace, kdy si majitelé 

vozidel, a to zejména vozidel nákladních, zavolají na dálnice a silnice nižších tříd prostřednictvím ČKP nebo své 

asistenční služby pojišťoven firmy, které odstranění překážky vůbec nezvládly nebo různě spojovaly technické 

a personální síly s jinými firmami, a to z míst vzdálených více než 100 km. Došlo k tomu, že byli přímo ohroženi 

ostatní účastníci provozu v tvořících se kolonách," odůvodnil svůj návrh na dotaz Aktuálně.cz. S podobným 

nápadem není první, stejnou změnu chtěl podle serveru Kverulant.org uzákonit již předchozí ministr dopravy 

Dan Ťok (za ANO). 

Podobné zdržení u odtahových služeb nasmlouvaných Ředitelstvím silnic a dálnic prý nehrozí. Firmy musí 

garantovat, že u nehody nebo poruchy zasáhnou do třiceti minut od chvíle, kdy jsou k tomu vyzvány. 

"Poskytovatelé těchto služeb byli pro vybrané úseky vybráni ve třech etapách výběrových řízení. Museli 

splňovat předem dané technické a kvalifikační požadavky," vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Studecký. 

Související 

Hřiště, nabíječka na mobil a WC jako na západě. V Česku stojí první moderní odpočívka 

14 fotografií 

Problém je ale v tom, že zatímco na jedné straně musí poskytovatel odtahových služeb ručit ŘSD, že bude na 

místě do třiceti minut, a držet kvůli tomu připravenou techniku, tím, kdo nakonec odtah zaplatí, je majitel 

porouchaného nebo nabouraného vozidla, resp. jeho pojišťovna. Ředitelství silnic a dálnic odtahovce ve 

smlouvě (logicky) negarantuje ani rozsah poskytovaných služeb. Ta si tak ceny pravděpodobně nastaví tak, aby 

pokryla své náklady s držením pohotovosti. 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/souboj-o-odtahy-na-dalnici-kvuli-poslaneckemu-navrhu-je-poji/r~16765b241ceb11eaac760cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/souboj-o-odtahy-na-dalnici-kvuli-poslaneckemu-navrhu-je-poji/r~16765b241ceb11eaac760cc47ab5f122/


Server Kverulant.org již v minulosti upozorňoval na to, že vysoutěžené společnosti mají na svých úsecích 

monopol, což se odráží v příliš vysokých cenách, které si za svoji činnost účtují. "Například jedno konkrétní 

odtažení do servisu s nájezdem 50 kilometrů stálo 10 tisíc korun, zatímco asistenční služba garantovaná 

pojišťovnou požaduje za tutéž službu přibližně 3500 korun," píše Kverulant . Ještě horší je prý situace v 

případě nákladních aut, která na vyproštění často potřebují těžkou techniku. V rámci soutěží vypsaných ŘSD se 

navíc podle Kverulanta odtahovky dohodly a na každý soutěžený úsek podávala nabídku jen jedna z nich. 

Související 

Zákaz kamionů v levém pruhu při špatném počasí. Na D1 už se instalují značky 

Ředitelství silnic a dálnic se proti předražení služeb, které ani z principu nemohou být zcela levné, snaží bránit 

tím, že poskytovatel odtahové služby musí odtah provést nejvýše za ceny, které podal ve své nabídce. "Ceny 

jsou ŘSD garantovány," tvrdí Kott. Jako běžný řidič se k nim ale jen těžko dostanete. ŘSD sice smlouvy 

zveřejnilo na internetu , ale jednotkové ceny uvedené v přílohách jsou začerněné (to je ostatně u podobně 

zveřejňovaných smluv obvyklé). Na dotaz, jestli bude jeho organizace v případě sporu o cenu odtahu fungovat 

v roli arbitra, nám mluvčí Ředitelství neodpověděl. 

ČKP na každý pád tvrdí, že pojišťovny nebudou ochotné proplácet předražené ceny odtahů, šofér bude muset 

doplatit rozdíl mezi limitem své asistenční služby a požadovanou cenou od odtahovky. A v případě, že odtah 

zavolá řidič sám i policie, pojišťovna zaplatí jen jeden. Šofér tak bude platit ze svého službu, na kterou by jinak 

měl nárok zdarma. 

Odtahová služba může v případě sporů o cenu dokonce zadržovat vozidlo. Nemusí ho ostatně ani odvézt do 

smluvního servisu pojišťovny (šofér o nich nemusí mít přehled), ale na odstavné parkoviště, řidič tak může 

platit další odtah. 

Související 

2000 škodovek a Volkswagenů pro hasiče a policii, ale také 10 hybridních BMW zdarma 

"Podmínky odtahu se pro motoristu vůbec nezmění, jeho asistenční služba může 'objednat' podle svých 

podmínek u partnera ŘSD odtah dle požadavků nebo bude jeho vůz složen na nejbližším bezpečném místě. V 

žádném případě se zde nejedná o to, kohokoliv odtahovat proti jeho vůli do libovolných servisů. Jde o 

zabezpečení bezpečného a rychlého odstranění vozidel a jiných překážek vyskytujících se na dálnicích na 

místo, kde bude mít motorista dost času vše dořešit s pojišťovnou. Partner ŘSD tedy odveze vozidlo buďto do 

smluvního servisu pojišťovny, nebo například na nejbližší parkoviště od místa poruchy nebo nehody," namítá 

Kott. 

Kottův návrh má ale i jiný nedostatek. ŘSD nemá odtahové služby zasmluvněné všude, konkrétně se jedná o 

dálnice D6, D4, D7 a D55 u Zlína. 

Foto: Ředitelství silnic a dálnic 

Na dálnicích D4 a D7 místo odtahovky nasmlouvané prostřednictvím ŘSD funguje Nehodové centrum 

pojišťoven. "ŘSD i Policie ČR mají zde kompletní přehled o realizovaných asistenčních zásazích i plnění velmi 

přísných dojezdových časů potřebné techniky k nehodám," říká Petr Bold, prezident České asociace 

asistenčních společností. 

Související 

Autonomní auta budou lidé chtít, rozšíří se jako mobily, věří český šéf zkušebnictví 

Právě takové řešení by podle Bolda mělo být lepší a funkčnější než odtahové služby nasmlouvané ŘSD a jejich 

povinné využití na dálnici. "Nepojízdné auto musí být z dálnice co nejrychleji odstraněno, ať už se událost 

stane kdekoliv. Nelze tak spoléhat na jednu odtahovou firmu a je třeba přivolat nejbližší dostupnou adekvátní 

techniku a garantovat, že zásah proběhne především co nejrychleji. Prostřednictvím Nehodového centra 

pojišťoven realizovat odtah vozidla tak, aby na místě nehody na dálnici bylo do 30 minut adekvátní odtahové 

vozidlo a policistou nařízený odtah byl plně hrazen z pojištění vozidla," říká. 

Snahu o monopolizaci odtahů na dálnicích naopak Bold považuje za přímé hazardování se životy a zdravím 

motoristů ve prospěch několika málo odtahových firem s omezeným počtem zásahové techniky a personálu. 

Autor: Petr Vizina, Martin Přibyl 

 


