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Mediální výstupy v roce 2020 
 

 

 

 

 

TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

TV A ROZHLAS 6 

PRINT 17 

INTERNET 162 

CELKEM 185 
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TV a rozhlas   

 

 

 

TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

ROZHLAS 2 

TELEVIZE 4 

CELKEM 6 

 

 

ROZHLAS  

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje Středočeský kraj      

20.02.2020  ČRo - Středočeský kraj - Události regionu 15:58  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na nahrávku   

Lenka PIŠTĚKOVÁ, moderátorka  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje Středočeský kraj kvůli uzavírání 
smluv s autobusovými dopravci. Podnět podala protikorupční organizace Kverulant.org, 
podle které hejtmanství některé kontrakty do roku 2024 prodloužilo nebo uzavřelo bez 
soutěže. Úřad podle mluvčí Heleny Frintové postupoval podle platné legislativy a do 
konce platnosti těchto smluv chce vypsat nová výběrová řízení. Dokud antimonopolní 
úřad prověřování neukončí, nebude se kraj k záležitosti víc vyjadřovat.  

« zpět na obsah   
    
  

2. Odstraňování billboardů      

05.03.2020  ČRo Plus - Radiofórum  
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TV a rozhlas

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e051s005&i2=RRRI20200220010000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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pořadí: 1  
klíčová slova: kverulant; org  

 
Odkaz na nahrávku   

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Od zákazu billboardů u silnic uběhly už 3 roky. Obří reklamní plochy ale nemizí. Server 
iRozhlas získal od Ředitelství silnic a dálnic mapu, která ilustruje, že jejich boj je vesměs 
neúspěšný. Podle statistik Ředitelství silnic a dálnic se dosud podařilo zlikvidovat jen 
třetinu nelegálních reklam. Zmíněná mapa ukazuje také na rozdílnou úspěšnost v 
jednotlivých regionech. Zatímco Pardubický kraj odstranil téměř všechny poutače, v 
Moravskoslezském či Královéhradeckém kraji uspěli ani ne u pětiny. Podle silničářů 
zůstává po republice 4600 billboardů z původních téměř 8000, a tak se vás dnes 
ptáme: Vadí vám osobně reklama u silnic? Byli byste pro, nebo proti rozšíření zákazu 
poutačů, tedy i u silnic druhé a třetí třídy? A proč se podle vás nedaří billboardy 
odstraňovat rychleji a co by tomu mohlo pomoci? To jsou naše dnešní otázky. Můžete 
nám volat vaše názory do studia na telefonní číslo 221 552 777. Je tu samozřejmě také 
Twitter, Facebook i mobilní aplikace Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje 
dobrý poslech.  
 

oznámení  
Radiofórum.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A naším hostem je dnes Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace Ředitelství silnic a 
dálnic. Dobrý den.  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Krásný den.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Úplně jednoduchá otázka na začátek: proč se tedy nedaří ty billboardy od silnic 
odstranit?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Já se domnívám, že se mýlíte. Ono se daří je odstraňovat ty billboardy od silnic, 
protože od účinnosti zákona – mám tady před sebou statistiku – jsme jich odstranili 
nebo bylo odstraněno, ať jsem objektivní, více než 2700, což si myslím, že je číslo větší 
než žádné. Nicméně máte pravdu v tom, že skutečně to odstraňování je relativně, dá 
se říci, globálně těžkopádné a není tak účinné, jak my sami správci těch komunikací, 
tedy hovořím o dálnicích a o silnicích první třídy, bychom si přáli.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak já se zeptám jinak, proč se nedaří odstranit těch 4600 billboardů od silnic?  
 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=K4Qa20650111&i2=ROPL20200305050000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Já jednak nepotvrdím to číslo 4600, i když nějakým zdrojem jsme my sami, protože 
samozřejmě dáváme jako státní instituce ven informace, které jsou žádány, ať už 
běžným tazatelem nebo médiem, ale to bych utíkal někam stranou. Je ta praxe taková 
– alespoň respektive můžeme bilancovat zkušenosti z těch posledních třech let – a 
sice, že my jsme jako silniční správce komunikace sami iniciativně, i když nám to zákon 
neukládá, vyzvali písemně ty majitele těsně před nebo krátce před účinností toho 
samotného zákona, tedy před těmi třemi lety. A informovali jsme je o tom, že ten a ten 
reklamní, ať už je to billboard nebo nějaké jiné reklamní zařízení, je bez, řekněme, 
souhlasu státu od tohoto data na tomto místě a informujeme o tom, že bude třeba ho 
odstranit. Tehdy jsme opravdu informovali o tom, že přichází do účinnosti zákon, který 
tu reklamu tam netoleruje. Vesměs jsme tady na tu výzvu neobdrželi žádnou reakci. 
Část těch majitelů reklam se chovala způsobem, kdy testovala stát, co ten stát snese a 
jakou, řekněme, právní kličkou by to bylo možné obejít. Pamatujeme si tehdy třeba ty 
vlajky nebo pokusy přestavovat reklamní zařízení třeba na nějaký servisní bod pro 
řidiče, že tam třeba v nějaké schránce byla reflexní vesta a lékárnička a podobné 
pokusy. Tam neuspěli. A někteří ti majitelé reklamy, někteří skutečně ti velicí, 
majoritní, speciálně na dálnicích, skutečně s nějakým časovým odstupem, prodlevou 
ale tu reklamu odstranili. Nějakou jsme odstranili my sami na základě rozhodnutí 
silničního správního úřadu, což pro dálnice je Ministerstvo dopravy, no a to jsou ty 
případy, kdy se dařilo. Potom jsou případy, kdy se dařilo i nedařilo, a to jsou případy, 
kdy jsme skutečně prošli ve spolupráci se silničním správním úřadem tím martyriem 
toho správního postupu, došlo k rozhodnutí, došlo k odstranění a šup! Ta reklama je 
tam zpátky.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak a co si tedy stát musí nechat líbit? Vy jste říkal, že vás testují majitelé billboardů, 
tak kam až můžete zajít?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Bohužel nemůžeme to, co bychom si přáli úplně ze všeho nejvíc, a sice vzít jednoduše 
rozbrušovačky, a tu nelegální reklamu prostě a jednoduše položit.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
To vám zákon neumožňuje?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Bohužel. Bohužel, já jako mluvčí bych byl nejšťastnější a nejpyšnější na státní instituci 
jménem Ředitelství silnic a dálnic v okamžiku, kdybych mohl říci: "Tak během týdne 
jsme to všechno položil." To by byl úplně nešťastnější. Nejde to. Musí tam prostě v 
rámci demokratické společnosti proběhnout takzvaný správní proces, což jak jsem řekl 
na dálnicích rozhoduje silniční správní úřad, tedy Ministerstvo dopravy a na silnicích 
první třídy jsou to kraje.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
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Když ministerstvo rozhodne o jeho odstranění a majitel tedy odstraní a postaví o 5 m 
dál, tak stále vy nemáte nic, čím byste mohli tedy reagovat, jak byste mohli zasáhnout 
na tohle obcházení zákona?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Začínám si myslet, že jste právník, který radí těm majitelům reklam, protože teď jste 
řekla naprosto to kouzelné klíčové slovo "o 5 m dál", protože v okamžiku, kdy to 
reklamní zařízení je takhle posunuto, byť o banální, řekněme, vzdálenost, skutečně 5, 
10, 15 m, tak najednou je to úplně jiná situace. Je to jiné místo, je to jiný případ a 
rozbíhá se celý ten případ znovu dokola. To neříkám jako alibistický úředník, byrokrat, 
kterému by dělalo dobře, že vám vysvětlí něco, co nejde. Je to bohužel tak, jaký je stav.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Je mi jasné, že vy musíte postupovat podle zákona, tomu úplně rozumím.  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Musíme.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A znamená to, že ten zákon by potřeboval, řekněme, nějakou úpravu, aby se tohle 
nemohlo stávat?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Umím si představit, řekněme, razantnější, účinnější zákon v té exekutivě, ale zároveň 
připravme se na to, že v okamžiku, kdy budeme na jakékoliv úrovni, ať už to budeme 
my jako správci komunikace, nebo Ministerstvo dopravy jako, řekněme, zastřešující 
orgán toho celého komplexu pozemní infrastruktury iniciovat takovou nějakou změnu, 
tak automaticky očekával bych, že z druhé strany budeme poslouchat protiargumenty, 
které budou hovořit o omezení, řekněme, demokratických principů a podobně.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Zvláště od těch majitelů billboardů, předpokládám.  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
To už opravdu nechám na tom, kdo to bude, protože nejenom ti majitelé billboardů, 
ale, řekněme, třeba i nějací aktivisté, kteří se pasují do – a teď to neříkám ironicky, 
skutečně je to v pořádku –pasují se do nějakého, řekněme, hlídacího psa demokracie a 
dávají pozor, aby nedošlo k pošlapání nějakých práv.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak se zeptáme, co si o tom myslí naši posluchači, jestli by měli návod, jak odstraňovat 
nelegální billboardy u silnic. Vlastimil Řepa je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.  
 

Vlastimil ŘEPA, posluchač  
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Dobrý den vám do studia i všem posluchačům.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Vadí vám ta reklama u silnic? Jmenovitě ty billboardy třeba na silnicích první třídy na 
dálnicích?  
 

Vlastimil ŘEPA, posluchač  
Tak já se na to můžu koukat vlastně jakoby z pohledu bejvalýho profesionálního řidiče 
a je fakt, že i když si to člověk nechce přiznat, tak i když je to třeba mikrosekunda, tak 
ten zrak na tom billboardu spočine. Během té mikrosekundy se může stát spousta věcí. 
To znamená, může to být třeba zrovna v okamžiku, kdy předjíždíte cyklistu, že jo, a v tu 
chvíli vám spočine, i když nechtěně třeba ten zrak na tom billboardu a třeba náhodou 
cyklista zavrávorá, a v tu chvíli je průšvih, protože vlastně vy to nezaregistrujete. Takže 
jako svým způsobem mi opravdu ty billboardy vadí.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A proč se podle vás nedaří ty billboardy odstraňovat? Jak se díváte na tenhle zatím tak 
z poloviny úspěšný boj?  
 

Vlastimil ŘEPA, posluchač  
Když vás tak poslouchám, tak je to opravdu ta byrokracie, že vlastně opravdu asi chybí 
nějaký dodatek v tom zákonu, aby nemohlo docházet k těm případům, které jste 
zmiňovali, že vlastně se to jakoby nějakým způsobem obejde takovou jednoduchou 
záležitostí. Kdyby tam třeba byl doplněk, že ty billboardy od stejné společnosti nesmí 
být umístěny na komunikaci tohoto čísla, tak možná by to třeba něco vyřešilo, to 
znamená nemohlo by docházet k tomu, o čem jste mluvili.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Pane Řepo, děkuju vám. Na slyšenou.  
 

Vlastimil ŘEPA, posluchač  
Na slyšenou.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Ve vysílání je také Dušan Janovský. Dobrý den.  
 

Dušan JANOVSKÝ, posluchač  
Dobrý den.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Vy se díváte na reklamu u silnic jak?  
 

Dušan JANOVSKÝ, posluchač  



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 8 

 

Já to dlouhodobě sleduji prostřednictvím aktivity Kverulant s webem kverulant.org a z 
něj si pamatuji posledním mapičku. Možná to nebylo přímo u nich, ale odkazovaly to, 
nevím, ale ta mapička měla barvy podle toho, jestli se podařilo nebo nepodařilo 
odstraňovat billboardy u dálnic a silnic první třídy. A na té mapičce bylo výrazný 
modrý, to znamená pozitivní, Pardubický kraj. A já jsem si toho všiml, protože pro mě 
to znamená, že někde to jde. Takže v Pardubickém kraji se jim daří procentuálně 
odstraňovat billboardy lépe než kdekoliv jinde a jako bylo to dost vidět, že to je podle 
krajů, takže já nevím, možná se nesnaží úředníci přímo, kteří mají na starost 
odstraňování billboardů nebo ten kraj rozhoduje v neprospěch státu nebo 
protizákonně.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Pane Janovský, děkuju i vám. Na slyšenou. Já se na to hned zeptám Jana Rýdla, 
vedoucího oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Tak já můžu potvrdit ta 
slova pana Janovského, že třeba v Pardubickém kraji se podařilo odstranit téměř 
všechny billboardy, alespoň podle té vaší mapy. Naopak ve vedlejším 
Královéhradeckém kraji se to daří asi z pětiny. Čím to je?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
To můžeme spekulovat, to bych totiž musel hovořit, řekněme, za nějakého soudce, 
který rozhoduje mezi kraji účinností jejich postupů. To hovoříme především o účinnosti 
postupu krajských úřadů, které jsou silničním správním úřadem na silnicích první třídy. 
Řekněme si otevřeně, speciálně na těch jedničkách tam je, pokud mi dovolíte ten 
výraz, v té reklamě potenciálně Saigon opravdu podstatně větší než na dálnicích, tam 
je podstatně větší respekt vůči zákonům. Nicméně kolem těch silnic prvních tříd, když 
jsme před třemi roky prováděli velmi detailní monitoring stavu reklamy, tak naši lidé, 
správci těch konkrétních komunikací projížděli a monitorovali reklamu i tu 
nejbanálnější, to znamená skutečně nějakou plechovou tabuli přidrátovanou někde na 
plotě, i to jsme zaregistrovali jako reklamu, protože zákon nerozlišuje, co je reklama, 
co ne, podle toho, co je na ní nebo jak je velká a podobně. To znamená, tehdy jsme 
udělali ten monitoring velmi detailní. No, a pokud jde o ty jedničky, tak mohli bychom 
se bavit o, řekněme, třeba – já nevím – razantnosti toho úřadu nebo respektu naopak 
těch majitelů reklamy vůči zákonu. V tom se ty kraje mohou lišit. Může se to lišit 
pravděpodobně, ale to je čistě moje teorie, podle toho, kdo majoritně v tom kraji 
obhospodařuje tu reklamu podél silnic a jeho respekt vůči zákonu. To znamená, pokud 
je to nějaká reklamní agentura nebo nějaký právní subjekt, který nechce mít potíže s 
tím krajem, má tam třeba i jiné formy reklamy a nechce mít potíže, tak v tom kraji 
prostě bude postupovat způsobem, řekněme, vstřícným vůči tomu silničnímu 
správnímu úřadu a masově to stáhne, jako jsme to viděli například na dálnicích, kdy 
skutečně jeden majoritní vlastník té reklamy po dohodě sice s nějakým časovým 
skluzem, ale řekl: "Odstraňuji to všechno." A skutečně to udělal.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Stanislav Kunc se dovolal. Dobrý den.  
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Stanislav KUNC, posluchač  
Dobrý den, zdravím vás i vašeho hosta.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Pana Kunci, tak vy a reklama u silnic, vadí vám?  
 

Stanislav KUNC, posluchač  
Já s tím nemám vůbec žádný problém. Osobně tedy jezdím hodně, já nevím, tak 212 
000 km za měsíc jak u nás, tak v zahraničí. A naopak bez těch billboardů se člověk 
prostě nudí na té silnici, není to tak zábavné. Koneckonců, když si vezmeme oficiální 
statistiku nehodovosti za první rok reklama 2018, tak se počet mrtvých o 12,5 
procenta zvýšil, u dětí dokonce dvojnásobně.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak, ono se ukázalo, že zase to bez těch reklam tak úplně není podle těch statistik. Ty 
billboardy tam z poloviny zůstaly.  
 

Stanislav KUNC, posluchač  
Nějaká vlajka na billboardu už není reklama, že jo asi... Takže hlavně co by mělo být; 
podle mě by mělo být demonopolizováno tohle odvětví, stát by se o to neměl starat, 
měli by dálnice stavět soukromníci a ti potom jako majitelé těchto dopravních tepen si 
rozhodnou vzhledem k tomu, co budou akceptovat jejich zákazníci, kolik jakých 
billboardů kde bude, či nebude, protože vlastně budou na tom přímo závislí, aby jejich 
zákazníci vyhledávali tyto jejich služby a aby byly nastaveny ceny vlastně běžně, a ne 
dneska, kdy není problém, že jo, když někde peníze chybí, tak se zvednou daně, zase ty 
peníze na to jsou a nikdo nemusí nic dohromady řešit.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Dobře, pane...  
 

Stanislav KUNC, posluchač  
S tím samozřejmě se spojuje obrovská korupce, protože když někdo rozhoduje o cizích 
penězích, tak to se mu velice lehce rozhoduje potom s obálkou v kapse, co s nimi, kam 
je nasměruje, než když rozhoduje o svých vlastních penězích, takového člověka těžko 
podplatíte, protože by vlastně byl sám proti sobě.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Dobře. Děkuju i vám. Na slyšenou.  
 

Stanislav KUNC, posluchač  
Na slyšenou.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A také Ilona Obstová už je teď ve vysílání. Dobrý den.  
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Ilona OBSTOVÁ, posluchačka  
Dobrý den, zdravím vás, paní Věrko, a vašeho hosta, kterého poslouchám a řekla bych, 
že je dobře na svém místě, že má dobrou rétoriku. Vrátila by se k tomu 
předposlednímu pánovi, který volal, jak to tedy v nějakém kraji jde. Mluvili jsme o tom 
Pardubickém a ještě asi je nějaký, a někde to nejde. Tak ať se jich tedy někdo zeptá, 
proč to tam u nich jde. A mě jako šokuje, že třeba na tom Ředitelství silnic a dálnic není 
nějaká kompetentní osoba, třeba která dneska mohla být v tom vysílání, která za to je 
placena a dělala by svoji práci. Jezdila by po těch dálnicích, silnicích... A já vám něco 
povím. 5 roků před účinností zákona, to znamená 3 roky zpátky máme rok 2017, a 5 let 
předtím věděli všichni, že tam ty reklamy za 3 roky být nemají. Prostě proč nemůže být 
jedna parta lidí s těmi rozbrušovačkami? Prostě to budou kácet a ještě to budou vozit 
těm společnostem. To nebudou tak drahé peníze. Pak jim vystaví fakturu. A když to 
udělají znovu, tak to udělám ještě jednou, a potřetí a dost! A prostě stát my tady, když 
jde o občana, tak prostě stát má páky, takže prostě doporučuji toto. Já si myslím, že by 
tady byli lidi, kteří by to rádi dělali.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Dobře, paní Obstová.  
 

Ilona OBSTOVÁ, posluchačka  
Vůbec bych se nebála nějakých Milionů chvilek pro demokracii, ty by to třeba mohly jít 
dělat taky. Klidně. Mají síly dost.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Dobře, paní Obstová, děkujeme. Děkujeme.  
 

Ilona OBSTOVÁ, posluchačka  
A tohle to je řešení.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak já se na něj hned zeptám. Děkuji, paní Obstová. Na slyšenou, já se na to tedy 
zeptám Jana Rýdla, vedoucího oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Já ten 
dotaz možná trošku zkonkretizuji, protože už jsme mluvili o tom, proč nejde jen tak 
jednoduše přijít s rozbrušovačkou a odříznout billboard, ale vy jste mluvil o tom, že 
některé ty billboardy Ředitelství silnic a dálnic odstranilo a odstraňovalo, ve které chvíli 
k tomu můžete tedy přistoupit, a proč to nejde vždycky?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Já především poděkuji té paní za kompliment. Děkuju mockrát. Jako státní úředník si 
toho velmi vážím. Pokud jde o to odstraňování, no tak to je to, co jsem říkal v 
samotném úvodu; já bych byl nejšťastnější a je nás v tom ŘSD víc než 2000, 
kdybychom skutečně takhle mohli to vyřešit jednoduše, vezmeme rozbrušovačku, 
položíme to, a navíc pošleme fakturu tady za tu práci tomu majiteli. To by bylo úplně 
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nejjednodušší, nicméně neodpovídá to těm demokratickým postupům, to znamená, 
musíme tedy projít tím správním řízením. Je to podobné jako s jinými přestupky nebo 
trestnými činy. Vezměte si, že na jedné straně máte někoho, kdo striktně musí a bude 
dodržovat zákon, a na druhé straně máte někoho, kdo chce porušit ten zákon, protože 
z toho má nějaký profit, no a ten, kdo chce porušit zákon, tak bývá rychlejší, protože 
na straně toho, kdo dodržuje zákon, jsou samozřejmě nějaké postupy, jsou lhůty a 
podobně. Uvedu jednoduchý příklad: například majitelé, myslím, že to bylo na D8, je to 
několik měsíců zpátky, majitelé reklamy, kteří měli nelegálně vystavenou reklamu na 
nadjezdech nad dálnicí, tak ty jsme obeslali, proběhlo správní řízení, došlo k 
rozhodnutí silniční správního úřadu o odstranění, my jsme vzali techniku, jeli jsme, 
odstranili jsme to a za 2, 3, 4 dny některé z těch reklam na tom mostě byly zpátky. 
Proč? Protože tím, že jsme je obesílali, respektive byli součástí toho správního řízení, 
tak věděli přesně, co bude následovat, že dojdou až k tomu momentu toho odstranění. 
No, a tím byli připraveni, to znamená, ti nejotrlejší si už rovnou připravili ty reklamy 
nové a šoupli je tam poté, co jsme je odstranili.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Mimochodem jak se daří vymáhat ty peníze, ty faktury za odstranění těchto 
nelegálních reklam?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
To samozřejmě platí, že je budeme vymáhat. V tuto chvíli připravujeme, řekněme, 
komplexnější, rozsáhlejší soudní řízení, abychom se – protože těch odstraněných 
reklam bylo 2700 – tak abychom...  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Takže něco jako hromadnou žalobu?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Přesně tak, přesně tak. Ano.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Pavel Dvořák se dovolal. Dobrý den.  
 

Pavel DVOŘÁK, posluchač  
Dobrý den. Já bych měl několik připomínek. Podívejte se, tak za prvé: reklamy jsou u 
silnice proto, aby se jich ti řidiči a spolucestující všímali, tím pádem se narušuje 
pozornost provozu, čili jsou škodlivé. O tom není pochyb. Na to máme zákon, který 
platí, dejme tomu, už 3 roky. Máme ten zákon v celé republice a vidíte najednou 
zajímavé věci. V Pardubickém kraji to najednou šlo a tam mají stejný zákon jako v 
jiných krajích, kde to nejde. To vysvětlení je velice jednoduché; no prostě v těch jiných 
krajích je tak rozkvetlá korupce, že se to prostě zaplatí. Ti, co tam mají ty reklamy 
podplácí ty úředníky a teď slyšíme od pana hosta, kterého tam máte, jak se to vlastně 
dělá, jak se to podplácí, jak oni na ŘSD, jich je tam 2000, jsou úplně nemožně 
neschopní to zařídit. Za 3 roky neudělali tedy to, co měli udělat. Měli by být propuštěni 
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z těch funkcí a dát prostě jiné lidi, kteří to do šesti měsíců zařídí, a když ne, tak je znovu 
propustím. A potrestám je za to, že nedodržují zákon. Tady jde o obrovskou korupci, to 
se musí každý uvědomit. Ten, co dává...  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Pane Dvořáku, jenom...  
 

Pavel DVOŘÁK, posluchač  
A zaplatí si ty státní úředníky.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Já rozumím, ale právě teď pan Rýdl vysvětloval, že oni ten zákon dodržovat musí, musí 
proběhnout nějaké správní řízení, tak není to o tom, že právě majitelé billboardů zákon 
nedodržují a státní správa je dodržovat musí?  
 

Stanislav KUNC, posluchač  
Je to tak, že tedy v některém kraji to jde, v Pardubicích to prostě prosadili, protože 
nejsou zkorumpovaní a prostě dokázali ten zákon za ty 3 roky uvést do praxe. Ostatní 
lavírují mezi právníky, soudy a tak dále. To všechno ti, co mají ty reklamy a mají ty 
peníze, si klidně zaplatí a jde to pořád dokola a co máme? Billboardy tam stojí pořád. 
Ne – je to v těch státních úřednících, kteří mají v ruce zákon a nejsou schopni prosadit, 
a tudíž, když ho nejsou schopni prosadit, tak nejsou schopni vykonávat práci, za kterou 
jsou placeni z našich peněz. O to tady jde. Ale proč to nedělají? Protože jsou 
zkorumpovaní. O nic jiného nejde.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak Pavel Dvořák a jeho názor.  
 

Pavel DVOŘÁK, posluchač  
Když to v jednom kraji jde, tak to musí jít i v těch ostatních.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Dobře. Děkuju vám, děkuju vám za názor. Ještě než dám slovo Janu Rýdlovi, tak vaše 
reakce ze sociálních sítí, ty pročítá Marián Vojtek, editor Plusu. Vítej.  
 

Marián VOJTEK, redaktor  
Dobré odpoledne. Vadí vám billboardy u silnic, nebo ne? Ptáme se vás dnes na 
Facebooku. Zde jsou vaše odpovědi; Jakub Kašpar nebo Iveta Karásková a třeba Tomáš 
Tykal, těm to vadí. Pan Tykal dokonce napsal: "Vadí hodně." Pedro Petr Zatko: "Strašně 
mi to vadí. Je to mor a jen člověk přejede západní hranici, má pocit, že je snad na jiné 
planetě. Žádné megalány řepky, žádné obludy u silnic a dálnic, služby na úrovni." Kim 
Zdeněk Urban: "Popravdě je už vůbec nevnímám. Jen když je tam reklama na pražskou 
zoo, tak se ozvou děti." Jiří Červenka: "Nevadí a nerozumím tomu, proč se z toho dělá 
takový problém." Honza Mráz: "Nevadí mi naprosto. Jsem rád, když lidi můžou 
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nakládat se svým majetkem podle svého uvážení." Čeněk Bonaventura napsal toto: 
"Člověk se aspoň něco dozví." No, a máme tady také tip na Facebooku pro Ředitelství 
silnic a dálnic, a to fotografii od Michala Vilíma: "U Písku se nedávno evidentně po 
vstupu zákazu v platnost vztyčil tento velmi vkusný exemplář..." – a to je právě ta 
fotografie – "...na mapě ŘSD navíc označený jako odstraněný." Na to reaguje Miroslav 
Ježek: "Volně stojící Áčko, také v polích kolem cest lze vidět odstavené vlečky s 
reklamou." No, a opět odpovídá pan Vilím: "Můj oblíbený – nevím, jestli tam ještě stojí 
– je mezi Pískem a Prahou. Reklamní plachta na stohu balíků slámy." Samozřejmě 
máme také ankety jak na webu plus.rozhlas.cz, tak také na Twitteru. Byli byste pro 
rozšíření zákazu billboardů u silnic druhých a třetích tříd? No, a máme tady také názory 
od Petra Rýdla: "Copak o to, pro zákaz bych byl, ale vzhledem k rychlosti odstraňování 
stávajících je to práce pro mé vnuky, které zatím ani nemám." No, a uživatel s 
přezdívkou Svině Úskočná napsal: "Vzhledem k tomu, že stát není schopen vymáhat 
ani dodržování zákona týkajícího se silnic první třídy, má ta anketa smysl asi jako 
'potkali byste v lese raději Rumcajse, nebo hajného Robátka?'"  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Mariáne, díky. Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic; my jsme už mluvili o tom, vy jste 
vysvětloval, proč to může být v Pardubickém kraji s tím odstraňováním mnohem lepší 
než v Královéhradeckém kraji, ale zeptám se ještě jinak. Zkoušeli jste si udělat nějakou 
analýzu toho, proč třeba právě v jednom kraji se výrazně daří a v tom druhém ne a 
případně třeba nějak ty zkušenosti využít?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Tak, jestli dovolíte, tak já především zareaguji na toho volajícího pana Dvořáka, který 
hovořil o plošném podplácení a korupci a chci říct panu Dvořákovi, že já jsem 
zaměstnancem Ředitelství silnic a dálnic, jsem tiskovým mluvčím, jsem vidět, slyšet. Já 
se považuji za součást tady té organizace, a jestli si pan Dvořák myslí nebo má nějaké 
důkazy o tom, že já jsem korumpován, tak ať na mě podá trestní oznámení, ale pokud 
ty důkazy nemá nebo pokud – protože je mít nemůže, protože já nejsem 
zkorumpovaný, hluboce mě to lidsky uráží, beru si to osobně – a pokud na tom bude 
trvat, tak skutečně bych velice rád, aby se pan Dvořák omluvil, protože to, co řekl, je 
prostě nehorázná sprosťárna.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Já úplně nevím, jestli pan Dvořák mluvil přímo o vás. Já myslím, že mohlo obecně, ale...  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Právě proto. Ano, hovořil obecně, a právě proto já jsem řekl, že si to beru osobně já, 
protože já mluvím za Ředitelství silnic a dálnic, a když je někdo vidět za ŘSD za těch 2 
tisíce lidí, kteří chtějí stavět, chtějí provozovat dálnice a chtějí se o to starat, tak aby 
schytaly takovouhle nehoráznou ošklivou jedovatou slinu, tak si to prostě nikdo 
nezaslouží, a já si to proto za ně za všechny beru osobně. To znamená, vyzývám pana 
Dvořáka buď, ať řekne, co je špatně konkrétně a pak skutečně padni, komu padni, 
nebo ať se omluví, protože tohle je skutečně neslušné lidské chování.  



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 14 

 

 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Jemu opravdu přišlo velmi divné, že v jednom kraji to jde a v druhém ne, tak znovu se 
ptám na to, jestli jste se nějak pokoušeli analyzovat, proč v jednom kraji jste úspěšní a 
v jiném ne?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Já, kdybych tu odpověď znal, tak vám ji okamžitě vysypu.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
No, a nestálo by to za nějakou analýzu?  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Nevím, jestli je to otázka analýzy. Určitě je to otázka třeba na nějakou výměnu 
zkušeností v rámci našich krajských ředitelů, jakým způsobem postupují, jak postupují 
ty kraje, protože je to samozřejmě vždycky spolupráce mezi námi, majetkovým 
správcem komunikace a tím silničním správním úřadem. Já vím, že se s tím oháním 
neustále, vypadá to, jako kdybych to od nás odsouval tu zodpovědnost, ale znovu se 
vracím k tomu, že my bychom byli nejraději, kdybychom mohli být podstatně rychlejší 
a akčnější. A ještě řeknu jednu věc; tady to podsouvání veškeré viny státu, víte, co, to 
je strašný masochismus, protože představte si, že budete proklínat řidiče, kteří 
nedodržují rychlostní limit a v tuhle chvíli, kdybyste postupovali stejně v tomto 
případě, tak budete strašně nadávat a spílat policii, že se tady jezdí rychle, ale plyn 
šlape někdo jiný.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Jan Rýdl, vedoucí oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic dnes, jak se ukázalo, 
na docela horké téma. Děkuji, že jste byl s námi ve vysílání. Na slyšenou.  
 

Jan RÝDL, vedoucí samostatného oddělení komunikace ŘSD  
Kdykoliv znovu. Šťastné kilometry, krásné jaro.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A podíváme se ještě na Twitter. Tam jsme se vás dnes také na billboardy ptali.  
 

Marián VOJTEK, redaktor  
Ano. A výsledek je ten, že hlasující jsou pro rozšíření zákazu billboardů i u silnic nižších 
tříd.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Takové bylo dnešní Radiofórum na téma zákaz billboardů u silnic. Právě od zákona, 
který to měl zajistit uběhly už 3 roky. Obří reklamní plochy ale zmizely jen částečně. 
My se samozřejmě tomuto tématu budeme i dál věnovat a vrátíme se k němu v našem 
dalším vysílání a i v některém z příštích Radiofór. Věra Štechrová přeje hezký čtvrtek a 
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buďte s námi zase zítra. Na slyšenou.  

« zpět na obsah   
    
   

TELEVIZE  

3. Předražených IT zakázek je podle odborníků hned několik      

24.01.2020  PRIMA Family - Zprávy FTV Prima  
pořadí: 8  
klíčová slova: Kverulant; organizace; RAZIMA; Vojtěch  

 
Odkaz na nahrávku   

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka  
Jak už od nás víte, kvůli předražené zakázce na eshop s dálničními známkami musel 
skončit ministr dopravy Vladimír Kremlík. Andrej Babiš na základě toho v pondělí 
pověřil všechny ministry, aby mu ukázali i další IT zakázky. Těch problematických je 
podle IT odborníků i opozice hned několik.  
 

Tomáš POLÁK, redaktor  
Adis a EET. Velký systém, kde jsou všechny informace o daních, které platí firmy i každý 
z nás. To je Adis, který funguje už 26 let. Stát za něj podle kritiků platí neúměrné 
peníze. Stovky milionů korun ročně. Nově je k němu připojena elektronická evidence 
tržeb, což podle odpůrců zakázku ještě prodražilo.  
 

Michal BLÁHA, zakladatel projektu Hlídač státu  
Je to 10× dražší, než původně vysoutěžená veřejná zakázka.  
 

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/  
EET samozřejmě muselo být navázán na systém, který existuje. Jak to chcete udělat? 
Nevytvoříte na zelené louce.  
 

Tomáš POLÁK, redaktor  
NEN. Tento systém funguje na veřejné zakázky. Povinnost používat ho ale mají jen 
některé státní orgány. Například obce a města se zapojí pouze dobrovolně. Podle 
kritiků je nepřehledný a zbytečný.  
 

Vojtěch RAZIMA, ředitel organizace Kverulant  
V okamžiku, kdy ten NEN byl uveden do do provozu, tak už existovala na trhu velká 
řada komerčních programů, které to poskytovaly za desítky korun na případ.  
 

mluvčí  
Chybí zde politická vůle na to, aby někdo dal hlavu na špalek, obrazně, a řekl nemá 
cenu v těchhle systémech pokračovat.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e024d020&i2=TVT420200124020007&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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Tomáš POLÁK, redaktor  
S kritikou ale Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí.  
 

Lukáš KRYNSKI, náměstek ministryně pro místní rozvoj  
Tam se dostaly zakázky za 100 stovky miliard a využívá to téměř 30 000 uživatelů.  
 

Tomáš POLÁK, redaktor  
OKsystem. Důležitý systém na výplatu sociálních dávek je terčem kritiky dlouhodobě. 
Odpůrcům se nelíbí především to, že je stát závislý na jednom dodavateli.  
 

Michal BLÁHA, zakladatel projektu Hlídač státu  
Když jste na něm závislí, nebo vlastníte zdrojové kódy a ten dodavatel zná mnohem víc 
ten systém než stát, tak vám může diktovat jakékoliv podmínky.  
 

Tomáš POLÁK, redaktor  
Kvůli tomu stál projekt od počátku už více než 7 miliard korun. Nový systém má být 
navíc o miliardu dražší než se předpokládalo.  
 

Kristýna KŘUPKOVÁ, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí  
Vzhledem k tomu, že systém má být součástí kritické infrastruktury státu, je riziko 
nízké kvality rozvoje neakceptovatelné.  
 

Tomáš POLÁK, redaktor  
Sečteno podtrženo, podle kritiků byl předražen každý ze systému a o jejich potřebnosti 
se vedou diskuse. Tady vidíte kolik projekty stály a jaké jsou odhady předražení podle 
jejich odpůrců. Tomáš Polák, televize Prima.  

« zpět na obsah   
    
   

4. Stovky nelegálních billboardů      

06.06.2020  Prima - Hlavní zprávy  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (3); organizace (3); org (2); RAZIMA (2); Vojtěch (2)  

 
Odkaz na nahrávku   

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka  
Téměř 3 roky platí zákaz billboardů v ochranném pásmu u dálnic a silnic prvních tříd. I 
přesto však prý řádově stovky nelegálních reklamních poutačů stále lemují české 
silnice, a ohrožují tak životy řidičů.  
 

Karel VOŘÍŠEK, moderátor  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e158d009&i2=TVT420200606020000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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Jak je to možné? Některé vlastníky reklamních ploch je podle Ředitelství silnic a dálnic 
těžké dohledat a někteří správní řízení úmyslně zdržují.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Pro tehdejšího ministra dopravy Dana Ťoka to bylo téma roku.  
 

Dan ŤOK, bývalý ministr dopravy za hnutí ANO  
Pokud to neudělají, tak my je vyzveme v čase hned po 1. 9., aby ty billboardy 
odstranili, a do 15 dnů je zakryjeme.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Právě tak se Dan Ťok vyjadřoval v roce 2017 směrem k majitelům reklamních poutačů. 
Jenže téměř 3 roky uplynuly a takto to u dálnic a silnic prvních tříd vypadá teď.  
 

Jan RÝDL, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic  
Bylo odstraněno 2700 poutačů, jaký je přesný současný počet, nelze říct, protože ono 
se to vlastně mění každý den. Těch případů, kdy skutečně se ty majitele dopouští 
protiprávního jednání, dohromady budou stovky.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Zákon říká, že reklamy mají u dálnic zmizet z 250timetrového ochranného pásma, u 
silnic prvních tříd je pak ochranné pásmo padesátimetrové. Proti majitelům 
nelegálních reklam dlouhodobě bojuje organizace Kverulant.  
 

Vojtěch RAZIMA, ředitel organizace Kverulant.org  
V čem je zásadní problém, v tom, že oni za to nebyli téměř nijak postiženi.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Například magistrát Hradce Králové zatím rozdal za nelegální billboardy méně než 100 
pokut. Brno 5 pokut a pražský magistrát 2 sankce.  
 

Markéta SCHENKOVÁ, redaktorka  
Ostravu a Frýdek-Místek spojuje devítikilometrová dálnice, a jak jsme se přesvědčili, 
doteď ji lemuje přibližně desítka nelegálních billboardů.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Na dálnici D7 u Makotřas zraky řidičů poutají tyto obrovské reklamní plochy. Jedna z 
nich je zrovna k pronájmu, tak jsme tedy na uvedené číslo zavolali sami.  
 

Petr T., zástupce reklamní agentury  
Já vám hlavně nepovím k tomu nic, protože já nejsem majitelem těch ploch, ani je 
neprovozuju, já jsem reklamní agentura, která tam realizuje klientům tisky, a 
majitelem je úplně někdo jiný.  
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Josef MÁDLE, redaktor  
A kontakt na toho majitele tedy?  
 

Petr T., zástupce reklamní agentury  
Mám někde v kanceláři e-mail, nemám tady teďko na něj žádnej kontakt. Jsem v autě, 
řídím teďko.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Takže vy v podstatě teďka nabízíte reklamu na plochu, u které si nejste jistí, jestli 
vůbec je legální.  
 

Petr T., zástupce reklamní agentury  
Já to asi jako neřeším, tohleto v tuhle chvíli.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Podle Ředitelství silnic a dálnic je celý proces odstranění poutačů zdlouhavý kvůli 
tomu, že majitelé reklamy správní řízení naschvál zdržují.  
 

Jan RÝDL, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic  
Využívají všechny lhůty, odvolávají se nebo třeba se nevyjadřují, mění například, 
řekněme, sídlo firmy.  
 

Vojtěch RAZIMA, ředitel organizace Kverulant.org  
No, někdo tam prodává reklamu, to znamená, že ho musíte velmi snadno dohledat, že 
jo. Zkuste nezaplatit daně. Zkuste mít daňový nedoplatek. Oni vás najdou a oni na vás 
uvalí exekuci. Ale tady ne.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy však ne všechny billboardy u dálnic nebo 
silnic prvních tříd jsou nelegální.  
 

Marek PAVLAS, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy  
Některá z těch reklamních zařízení vlastně jsou postavená v takzvaném souvisle 
zastavitelném území a ty tam můžou zůstat. Je třeba se ptát opravdu na každé to 
zařízení zvlášť. Těch provozovatelů v České republice je cca kolem stovky a ne všichni 
ten nový zákon respektují.  
 

Josef MÁDLE, redaktor  
Nelegální bannery nakonec odstraní na své náklady stát. I statisícové částky za 
odstranění pak má požadovat po konkrétním majiteli, jenže to se ještě ani v jednom 
případě nepodařilo. Markéta Schenková a Josef Mádle, CNN Prima News.  

« zpět na obsah   
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5. Billboardy kolem silnic a dálnic      

30.07.2020  Seznam.cz TV - Večerní zprávy  
pořadí: 3  
klíčová slova: Kverulant; org; RAZIMA; Vojtěch  

 
Odkaz na nahrávku   

Barbora HLAVÁČKOVÁ, moderátorka  
Nelegální billboardy dál lemují české silnice. Zákon na jejich odstranění je přitom 
platný už od roku 2017. Jejich likvidaci ale komplikují majitelé. Jak moc jsou billboardy 
pro řidiče nebezpečné a proč stále nezmizela reklama od Nuselského mostu? To 
zjišťovala reportérka Zuzana Panchártková.  
 

Zuzana PANCHÁRTKOVÁ, redaktorka  
Tahle reklama je tady od roku 2004 a spor o její odstranění se táhne už řadu let.  
 

Roman BUDSKÝ, dopravní expert  
Myslím si, že tam nepatří. Já znám tu situaci, ten billboard září z obrovské dálky. Když 
člověk jede od Brna, tak ten billboard vidí. Je obrovský, je velice, to světlo je velice 
intenzivní.  
 

Zuzana PANCHÁRTKOVÁ, redaktorka  
Magistrát i majitel domu ale boj o jeho odstranění prohrávají. Podobný boj probíhá i s 
likvidací billboardů u dálnic a u silnic první třídy.  
 

Vojtěch RAZIMA, ředitel, Kverulant.org  
1. září 2017 vstoupil v platnost zákon, který nařídil odstranit všechny billboardy u 
dálnic, odstranit všechny billboardy u silnic první třídy.  
 

Zuzana PANCHÁRTKOVÁ, redaktorka  
I přes urgence tak mnoho nebezpečných reklam dál rozptyluje řidiče. Matěj Karger a 
Zuzana Panchártková, televize Seznam.  

« zpět na obsah   
    
   

6. Řidiči si stěžují na pracovníky odtahové služby, kterou má nasmlouvanou 
ŘSD      

29.09.2020  NOVA - Televizní noviny  
pořadí: 15  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace; RAZIMA; Vojtěch  

 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P6Fa20D40303&i2=TVU920200730010002&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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Odkaz na nahrávku   

Petr SUCHOŇ, moderátor  
Řidiči si stěžují na pracovníky odtahové služby, kterou má nasmlouvanou Ředitelství 
silnic a dálnic.  
 

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka  
Šoférům, kteří na silnici řeší nějakou kolizi nebo nehodu a mají vlastní odtahovku, prý 
neumožní ji využít a vnucují jim vlastní služby.  
 

Petr SUCHOŇ, moderátor  
A mnohdy dost nevybíravě. Za služby si navíc účtují nezvykle vysoké částky.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Odtahová služba Jerex je jednou ze smluvních společností Ředitelství silnic a dálnic. Na 
místo nehody nebo defektu u auta by ji měla přivolat policie, pokud řidič nemá 
zajištěnu svou odtahovou službu.  
 

Vojtěch RAZIMA, ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org  
V určitém okamžiku, i když říkáte "moje odtahovka už jede", tak vám někdo z ŘSD 
řekne: "Ne, ne, ne. Tady se musí nutně použít naše odtahovka, ten váš člověk to 
nestihne." A přijede tam někdo, který má snahu vás odtáhnout do neznačkového, ne 
vašeho servisu, někam hodně daleko za přemrštěnou cenu.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Řidič Avie měl v únoru defekt na dálnici D1, ihned si zavolal svojí odtahovou službu. 
Mezitím ale na místo dorazili policisté a odtahová služba Jerex. Řidič ale její služby 
využít odmítal.  
 

poškozený  
Já mu hovořím: "Já nejdu s vámi!" Já jsem to bránil tělem.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Policisté řekli zaměstnanci odtahové služby, ať auto odtáhne k nejbližšímu sjezdu, kde 
byl motorest.  
 

poškozený  
A už odtahovka, jak mě odtáhli těch 400 m, už odtahovka stála za mnou. Ta moje, 
kterou jsem volal.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Za odtah do vzdálenosti pouhých 400 m požadoval pracovník odtahové služby po řidiči 
Avie 20 000 Kč. S částkou ale řidič nesouhlasil a začal se zaměstnancem odtahovky 
dohadovat. Nakonec na místě zaplatil 5 000 Kč. Takže to byla chyba vašeho 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e273c098&i2=TVT320200929090014&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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zaměstnance?  
 

Michal POLANSKÝ, vedoucí odtahové služby Jerex a.s.  
Ano, ano.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Který už pro vás teď nepracuje?  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Takže něco podobného už se opakovat nebude?  
 

Michal POLANSKÝ, vedoucí odtahové služby Jerex a.s.  
Ne, určitě ne.  
 

Jan RÝDL, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic  
U této firmy už jsme minimálně v jednom případě dostali, řekněme, nějakou informaci 
o tom, že nepostupovala tak, jak má. My jsme provedli audit. Pokud vím, tak je na 
cestě nějaká další stížnost nebo nějaké další podání, které prověříme úplně stejným 
způsobem.  
 

Eliška KOPÁNKOVÁ, redaktorka  
Ředitelství silnic a dálnic zároveň tvrdí, že ze smluvních odtahovek nemá žádný zisk a 
že důležitým faktorem je pro ně rychlý příjezd služby s odpovídající technikou do 30 
minut. Eliška Kopánková, televize Nova.  

« zpět na obsah   
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TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

CELOSTÁTNÍ DENÍKY 5 

ČASOPISY - EKONOMIKA A POLITIKA  1 

ČASOPISY - KULTURA A TV  2 

ČASOPISY - MÉDIA A KOMUNIKACE  1 

ČASOPISY - MOTORISMUS A DOPRAVA  3 

ČASOPISY - OBOROVÉ TITULY  2 

ČASOPISY - SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL 1 

REGIONÁLNÍ ČASOPISY - PRAHA  1 

REGIONÁLNÍ DENÍKY - PRAHA  1 

CELKEM 17 

 

 

CELOSTÁTNÍ DENÍKY  

7. Kraj hájí Rathovy" spoje      

18.01.2020  Mladá fronta Dnes - Marek Kočovský  
strana: 19  rubrika: Střední Čechy  
klíčová slova: Kverulant (5); Razima (3); Kverulanta (2); Vojtěch (2); organizaci  
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Odkaz na originál   

Stížnost na odklad krajského tendru na autobusové dopravce má na stole 
antimonopolní úřad  
 

STŘEDNÍ ČECHY Centrální region léta brázdí předražené autobusy nasmlouvané za 
hejtmanství Davida Ratha. A že náklady na zajištění dopravní obslužnosti stoupají, vadí 
nezávislé organizaci Kverulant, jež se angažuje na straně veřejnosti v mnoha kauzách. 
"Středočeský kraj se rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou 
nastavil odsouzený David Rath," říká ředitel Kverulanta Vojtěch Razima s tím, že na 
stagnaci trvající celou dekádu poukazovali už dříve.  
Organizaci nyní vadí, že namísto vypsání nových soutěží na autobusové dopravce kraj 
loni v létě prodloužil 15 smluv a 17 dalších uzavřel znovu. A to na pět let dopředu.  
Proto se Kverulant v prosinci obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 
aby prošetřil, zda bylo vše v souladu se zákonem. Připomíná přitom evropské nařízení 
č. 1370/2007. "To stanovilo povinnost objednavatelů vybírat dopravce ve výběrových 
řízeních s tím, že se tak má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019," 
upozorňuje Razima.  
Jenže. Krajský úřad využil možnost, která mu takový postup dovoluje. A má pro to 
argumenty, které si nachystal dlouho dopředu. "Protože počet cestujících v kraji 
dlouhodobě stoupá, požádali jsme dopravce už před čtyřmi lety, aby nakoupili 
kloubové autobusy a obecně počet vozů navýšili. A pokud dopravce prokáže významné 
investice pro potřeby dané smlouvy, umožňuje evropské nařízení prodloužit kontrakt 
bez soutěže," vysvětluje krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).  
 

Soutěže mají začít napřesrok  
 

Kraj tak bez porušení bruselského nařízení smlouvy prodloužil a své rozhodnutí 
obhajuje. "Je to udělané nejlépe, jak to šlo. Za to dám ruku do ohně," tvrdí Petrtýl a 
dodává, že daný postup úřadu doporučila i nezávislá analýza poradenské společnosti 
KPMG.  
Kverulant ale poukazuje také na takzvané prokazatelné ztráty na prodělečných linkách, 
které kraj musí hradit. "Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 
sebemenší námahy zajištěnou existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, 
lákat cestující na služby," říká Vojtěch Razima. Nové soutěže by tak prý mohly pomoci.  
"V žádném případě. Naopak si myslím, že jsme na tom vydělali. V současnosti jsou 
ceny všech služeb hodně vysoko, troufám si tak říct, že by ani soutěž nepomohla," 
oponuje kritice radní pro dopravu.  
Podobné stanovisko zaujímá také vedení Integrované dopravy Středočeského kraje 
(IDSK). "Výběrová řízení sice maximalizují transparentnost postupu objednavatele, ale 
nemusí nutně znamenat, že nové služby budou automaticky levnější," tvrdí ředitel 
IDSK Michal Štěpán. Připomíná též minimální zkušenosti z jiných krajů a specifika 
některých částí středních Čech.  
"Zajištění spojů zejména v částech úzce navázaných na Prahu je navíc z hlediska 
dopravních potřeb a s tím spojených nákladů jen omezeně porovnatelné s jinými 
částmi republiky," tvrdí Štěpán.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=M015B19A&i2=DCMF20200118020000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CE&st=19&ti=exporttisk
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Kverulant nyní nicméně čeká na reakci antimonopolního úřadu. "Zatím jsme žádné 
vyrozumění nedostali, počítám, že to bude ještě nějakou dobu trvat. Z naší zkušenosti 
tak dva až tři měsíce," říká šéf Kverulanta. Lhůta, kdy úřad se sídlem v Brně na podobná 
upozornění reaguje, bývá přibližně třicet dnů. Ale vyřízení podnětu může trvat déle. 
"Záleží na tom, jak moc je to komplikovaná problematika. Pevné lhůty platí hlavně pro 
správní řízení," potvrzuje mluvčí ÚOHS Martin Švanda.  
Situace, na niž Kverulant upozornil, by se ale mohla začít měnit. Dokonce z iniciativy 
kraje. Hejtmanství sice odsouvá tendry až na rok 2024, ale nikoli všechny. Podle 
Petrtýla dojde na některé soutěže už napřesrok. Přednost má zatím kompletní 
integrace. "Letos ji dokončíme a pak začneme postupně se soutěžemi. A to po 
jednotlivých úsecích. Místy totiž máme potíže dopravce vůbec sehnat. Nebudeme tedy 
čekat na rok 2024," říká František Petrtýl.  
 

Blamáž na Kladensku  
 

Každoroční stamilionový transfer na zajištění spojů pro Středočechy se odehrává právě 
na pozadí integrace hromadné dopravy. Obyvatelé většiny okresů mohou díky tomu 
cestovat po kraji i v Praze na jednu jízdenku. Často levněji než doposud. Loni do 
systému přibylo třeba Příbramsko či Slánsko.  
Propojování pražského a středočeského cestování se ale neobešlo bez komplikací. Na 
podzim roku 2017 pocítili problémy cestující v Kladně. Tamní největší dopravce, který 
měl zajistit devadesát procent všech spojů, podcenil potřebný počet řidičů pro nově 
zavedené linky. Mnohé zastávky tak zůstaly bez obsluhy a lidé na nich čekali marně. 
Vyřešit nepříjemnost se podařilo až za několik dnů a museli pomoci šoféři až z Moravy.  
"Dopravce hrubě porušil veřejnoprávní smlouvu o dopravní obslužnosti se 
Středočeským krajem hned v několika bodech. Nevypravil autobusy na objednané 
linky, nedodržel četnost spojů a ignoroval domluvené jízdní řády. Takové chování je 
nepřípustné," uvedla tehdy hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).  
 

Souvislosti Doprava pro Středočechy Krajský úřad ročně u autobusových dopravců 
objednává více než 50 milionů kilometrů. Výdaje na zajištění obsluhy na všech trasách 
jej vyjdou zhruba na 1,2 miliardy korun. Částka přitom každým rokem stoupá, už při 
schvalování rozpočtu na letošek kraj avizoval navýšení o 333 milionů. Do této sumy 
nicméně patří i výdaje na železnici. Náklady na autobusovou dopravu zvyšuje hlavně 
růst platů řidičů. "Jen za poslední tři roky vynaložil Středočeský kraj na zvýšení mezd ze 
svého rozpoč- tu přibližně 360 milionů korun a v letošním roce bude muset přidat 
dalších zhruba 90 milionů," uvedl ředitel IDSK Michal Štěpán.  
 

Foto: První pokus nevyšel Rozjezd integrace v Kladně před dvěma lety poznamenal 
nedostatek řidičů a dlouhé čekání na autobusy.  
Foto: archiv MAFRA  
 

O autorovi: Marek Kočovský, redaktor MF DNES  

« zpět na obsah   
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8. Billboardy od dálnic nemizí, na mostech dokonce přibývají      

19.02.2020  Právo   
strana: 1  rubrika: Titulní strana  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; Razimy; spolku; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Bohumír Žídek, Novinky.cz Billboardy a další reklamní zařízení měly z okolí dálnic zcela 
zmizet v září 2017.  
Dodnes se tak ale nestalo, a dokonce i nové reklamy přibývají, zejména na mostech 
přes dálnice.  
Například na mostě přes dálnici D8 u odbočky na Kralupy se nedávno objevila nová 
reklama a řidiči si mohou všimnout reklam také na dálničních mostech na D5, třeba na 
3. kilometru, 30,5. kilometru nebo 38. kilometru.  
Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou tyto mosty ve správě Středočeského kraje. 
"Jedná se o mosty, které byly součástí smlouvy uzavřené se společností Czech 
Outdoor. Tato smlouva již skončila, je neplatná a v současné době je podána na 
zmíněnou firmu žaloba na vyklizení ploch mostních konstrukcí u Okresního soudu 
Praha-východ," řekla Novinkám náměstkyně ředitele Krajské správy a údržby silnic 
Ludmila Poupětová.  
Czech Outdoor patří do skupiny BigBoard. Její mluvčí Pavlína Stránská na dotaz 
Novinek sdělila, že skupina nemá k žalobě žádné informace, takže se nemůže vyjádřit.  
Reklama na mostě čeká na řidiče také na 13. kilometru dálnice D5, a to v obou 
směrech. Vlastníkem mostu, na němž jsou reklamy umístěny, je obec Vráž.  
(Pokračování na str. 3)  
 

Billboardy od dálnic nemizí, na mostech dokonce…  
 

(Pokračování ze str. 1)  
 

Tento případ ukazuje na další problém: takzvané souvisle zastavěné území obce 
nepatří do ochranného pásma dálnic. Zákaz reklamy se na něj tedy nevztahuje.  
"Po předchozí konzultaci s ministerstvem dopravy je most v zastavěném území obce 
(zástavba z obou stran mostu). Reklama na mostě je umístěna s vědomím obce. Zatím 
o odstranění reklamy neuvažujeme," uvedla starostka Vráže Hana Maivaldová.  
Zákon o pozemních komunikacích definuje souvisle zastavěné území tak, že je na něm 
"postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 
evidenční číslo".  
Zda to platí v případě Vráže, není jasné. Možná souvislá zástavba je totiž vidět pouze 
na jedné straně mostu. Na jeho druhé straně už stojí jen hřbitov.  
 

Když zvednou zrak, dálnici vůbec nevidí  
 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P042A01A&i2=DCPR20200219010000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CE&st=1&ti=exporttisk
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Skeptický byl po zhlédnutí fotografií z internetových map i mluvčí ministerstva dopravy 
František Jemelka. "Dle přiložených fotek se podle všeho o souvisle zastavěné území 
nejedná, ani na jedné straně mostu nejsou vidět stavby, které by je tvořily," sdělil.  
Navíc je problematické i samotné vyjmutí souvisle zastavěného území obce ze zákazu 
reklamy na dálnici. I kdyby totiž z obou stran mostu bylo souvisle zastavěné území 
obce, na situaci by to nic neměnilo. Reklama nemíří na řidiče, kteří jedou po mostě po 
území obce, nýbrž na ty, kteří projíždějí pod mostem.  
Ti to, že projíždějí pod zastavěným územím obce, pravděpodobně vůbec nevnímají, 
zato však vidí reklamu, jež jednoznačně cílí právě na ně.  
"Podle těch fotek to skutečně vypadá, že se o zastavěné území nejedná. Nicméně i 
zákonnou definici zastavěného území billboardáři často zneužívají, když jako 
samostatnou stavbu počítají třeba nějakou rozvodnu nebo kapličku na hřbitově," uvedl 
na dotaz Novinek Vojtěch Razima ze spolku Kverulant, který se v tématu reklam u dálnic 
angažuje.  
"I v případě, že by se ukázalo, že místo definici zastavěného území splňuje, rozhodně 
nejde o to, co tím měl tehdy zákonodárce na mysli. Tím byla skutečně myšlena obec, 
kde je jeden dům vedle druhého," dodal. Billboardy v obci podle Razimy nejsou taková 
hrozba. "Nejezdí se tam rychle, takže tam bych byl shovívavější. Nicméně pokud se 
jedná o dálnici, kde se jezdí 130 km/h, nebo o silnice první třídy, kde je limit 90 km/h, 
tak to je jiná kapitola a myslím si, že zákon skutečně mohl škrtnout i to zastavěné 
území," míní.  
Obecně považuje Razima reklamy na dálničních mostech za velký problém. "Když 
zvednete oči a podíváte se na tu reklamu, tak v periferii už ze silnice nevidíte nic. V 
tom jsou tyto reklamy ještě problematičtější než billboardy po stranách, kde lze ještě 
vozovku nějakým způsobem vnímat," uzavřel. I ŘSD připouští, že mosty přes dálnice 
jsou problematické. "Obecně lze říct, že právě na dálniční nadjezdy jsou nejvíce 
umisťována nová nelegální reklamní zařízení," potvrdil mluvčí Jan Studecký.  
 

Nová nelegální reklamní zařízení jsou nejvíce umisťována na dálniční nadjezdy Jan 
Studecký, mluvčí ŘSD Nelegální, a přece zůstávají  
 

ŘSD eviduje u dálnic 1151 odstraněných nelegálních reklam ze zhruba 1500 Zákon 
nařizoval odstranění reklamy z ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od 
silnic 1. třídy do konce srpna 2017 Majitelé billboardů v řadě případů odmítali 
spolupracovat Billboardy Czech Outdoor ze skupiny BigBoard proto v srpnu 2017 
překryla vyobrazení státní vlajky  
 

Foto: Demontáž billboardu v roce 2017 u D1.  
Foto PRÁVO – Radek Plavecký  

« zpět na obsah   
    
   

9. Bezpečné dálnice stále v nedohlednu      

20.02.2020  Právo - Lukáš Jelínek  
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strana: 7  rubrika: Publicistika  
klíčová slova: Kverulant; Razim; spolku; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Lidský život neochvějně provázejí některé jistoty. Například narození, láska nebo smrt. 
U nás též billboardy u dálnic a silnic první třídy. Není fáma, že dobu mezi naším 
narozením a smrtí mohou notně zkrátit. Stát je proto slíbil před osmi lety vypráskat 
pryč. Parlament k tomu přijal zákon, jenž měl vše uvést do cajku do roku 2017. Leč 
děje se tak podezřele liknavě.  
Je to přesně rok, co Ústavní soud zamítl žádost části senátorů, vydatně přiživovanou 
reklamními lobbisty, na zrušení normy, která podle nich nepřiměřeně nadřazovala 
veřejný zájem nad soukromý. Přesto jsou billboardy znovu na tapetě – a včera i na 
titulní stránce Práva.  
Pro korektnost uveďme, že k posunu správným směrem došlo. Však taky všichni 
ministři dopravy prý dělali, co bylo v jejich silách. Pavel Dobeš, Zbyněk Stanjura, 
Zdeněk Žák, Antonín Prachař, Dan Ťok, Vladimír Kremlík. Některá z těch jmen jsou 
dávno zapomenuta, ovšem mamutí reklamy lemující a zohavující už beztak nevábné 
dálnice bohužel nikoliv. Dnes má billboardy na triku Karel Havlíček, jenž ale paralelně 
zahřívá ministerské křeslo v resortu průmyslu a obchodu, jenž má ambice pomáhat 
podnikatelům, nevyjímaje ty inzerující před řidiči. Skoro to až vypadá na drobný konfl 
ikt zájmů.  
Ředitelství silnic a dálnic nyní eviduje u dálnic 1151 odstraněných nelegálních reklam 
ze zhruba 1500. Po třech letech ode dne, kdy neměla být ani jedna, mírně nad 
dvoutřetinová úspěšnost.  
Situace u silnic prvních tříd je horší. To ale souvisí se zněním zákona, který do 
ochranného pásma nezahrnuje zastavěné území. Vycházelo se zřejmě z toho, že v 
obcích jezdíme pomalu, leckdy stojíme na semaforech či v kolonách, tudíž máme čas 
neodolatelné nabídky na obřích panelech studovat. I kdyby to tak náhodou bylo, zbývá 
problém rychlých komunikací protínajících města. Jsou taková, kde člověk nestihne ani 
sledovat odbočky a sjezdy, natož aby v klidu vnímal velkoplošnou inzerci.  
No a samostatnou kapitolou se ukazují být billboardy na mostech, jež patří obcím, 
přiléhají k zastavěnému území a zároveň vedou přes dálnice, po nichž se auťáky 
prohánějí stotřicítkou. Tyto reklamy, jichž přitom paradoxně přibývá, jsou podle 
expertů ještě rizikovější než ty podél dálnic. Jak řekl Právu Vojtěch Razim ze spolku 
Kverulant, který se billboardům u dálnic věnuje, "když zvednete oči a podíváte se na tu 
reklamu, tak v periferii už ze silnice neuvidíte nic".  
Zjevně by měl bič svištět nejen nad inzerenty, reklamkami a státními úředníky, ale také 
nad lehkomyslnými samosprávami. Jelikož jsou ve hře velké prachy, slýchali jsme již 
dřív, že naši pozornost může oslabit a nehodu způsobit i pasoucí se srnka nebo 
malebná kaplička na blízkém kopci. Úkolem státu však není se vymlouvat, nýbrž činit 
dopravu bezpečnější. Už proto, že auto je mocná zbraň, nadto co chvíli zbytečně 
zabíjející.  
 

Foto:  
 

O autorovi: Lukáš Jelínek (Autor je politolog)  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P043A07B&i2=DCPR20200220010022&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CE&st=7&ti=exporttisk
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10. Kraj čelí dalšímu vyšetřování      

26.02.2020  Právo - (rap)  
strana: 11  rubrika: Praha - střední Čechy  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kvůli netransparentnímu zadávání zakázek čelí vedení Středočeského kraje dalšímu 
vyšetřování. Protikorupční organizace Kverulant podala stížnost k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten média informoval o tom, že kraj nepostupoval 
správně, když koncem loňského roku prodloužil smlouvy s dosavadními dopravci o pět 
let do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové, ale bez soutěže.  
Dopravu zajišťuje kraj na základě smlouvy s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost 
pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Ročně to stojí více než miliardu korun.  
"Dopravci je hrazena prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných 
linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak 
se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má 
dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat 
konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou 
proplacenou prokazatelnou ztrátu," uvedl ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima, 
jehož podněty nyní antimonopolní úřad prověřuje.  
Podle vyjádření kraje jsou smlouvy uzavřené podle platné legislativy. Mluvčí kraje 
Helena Frintová upřesnila, že veškeré prodloužené i nově uzavřené smlouvy jsou na 
dobu určitou do 30. listopadu 2024.  
Do konce jejich platnosti chce kraj uspořádat nová výběrová řízení na dopravce. Kraj 
potvrdil, že se ÚOHS věcí zabývá, vyžádal si od úřadu smlouvy s dopravci a další 
podklady. Dokud antimonopolní úřad prověřování neukončí, nebude se kraj více 
vyjadřovat. Kromě této stížnosti čelí kraj také vyšetřování policie u krajské správy silnic 
kvůli údajnému účelovému dělení zakázek, aby nemusel vyhlašovat otevřené výběrové 
řízení.  

« zpět na obsah   
    
   

11. Trestní oznámení na Prahu 7 kvůli smlouvám na billboardy      

11.12.2020  Právo - (trj)  
strana: 10  rubrika: Praha - střední Čechy  
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); Razimy (3); Razima (2); společnosti; Vojtěcha  

 
Odkaz na originál   

Radnice Prahy 7 čelí trestnímu oznámení obecně prospěšné společnosti Kverulant.org 
kvůli smlouvám na billboardy. Kverulant.org se podle svého ředitele Vojtěcha Razimy 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P048P11D&i2=DCPR20200226050018&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CE&st=11&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P288P10D&i2=DCPR20201211050003&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CE&st=10&ti=exporttisk
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obrátil na policii ve čtvrtek, protože podle něho radnice uzavřela nové a nevýhodné 
smlouvy.  
Starosta Jan Čižinský (Praha sobě) odmítl, že by byly nové i nevýhodné, a Razimův krok 
ho překvapil. "Starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel s billboardáři hned čtyři, pro 
radnici krajně nevýhodné smlouvy. Kverulant.org si to nedovede vysvětlit jinak než 
korupcí," uvedl Razima v tiskové zprávě.  
Billboardy podle smluv mají pět let stát u Bubenské a Argentinské ulice, nový u ulice 
Vrbenského. Smlouvy jsou na pět let s roční výpovědní dobou.  
Podle Razimy může z jednoho billboardu plynout až čtyřnásobný příjem, než je 
nájemné za obecní pozemek, které v Argentinské ulici přesahuje 200 tisíc korun ročně. 
Pokud podle Razimy vedení města hlásá, že bojuje proti vizuálnímu smogu, chová se 
jinak.  
Čižinský Právu řekl, že za kauzou stojí jiný příběh, než jaký prezentuje Razima. O 
billboardy se Praha 7 s firmami soudila, a to kvůli nevypověditelným smlouvám z 
minulosti. Současné smlouvy jsou podle Čižinského výsledkem dohody o 
mimosoudním smíru.  
"Chtěli jsme prostřednictvím soudu smlouvy vypovědět, ale výsledek byl nejistý, proto 
smír. Mohlo se stát, že bychom spor prohráli. Kdybychom prohráli, zůstaly by 
nevypověditelné billboardy, se kterými už nikdy nehneme," uvedl Čižinský. Nyní s 
novým zněním smluv je možné po pěti letech billboardy ukončit.  
"Bylo to maximum, jehož se dalo dosáhnout v dohledném časovém období. Obě strany 
souhlasily," přiblížil starosta. Žaloby byly staženy. "Trestní oznámení nedává vůbec 
žádný smysl," dodal Čižinský s tím, že nájem je běžný jako u jiných billboardů. Smlouvy 
jsou nyní jasné a vykonatelné, shrnul starosta.  
Původně billboardové smlouvy, které vedení Prahy 7 zdědilo, byly navázané na 
podmínky, které se daly velice obtížně ze strany radnice splnit, například využití 
pozemku pro určitou stavbu. Proto je nebylo možné vypovědět.  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - EKONOMIKA A POLITIKA  

12. Pod taktovkou ŘSD?      

16.03.2020  Profit - JAp  
strana: 17  rubrika: Trend  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Na dálnicích hrozí monopol odtahovek  
 

Server Kverulant. org nedávno upozornil na neblahé důsledky toho, že si Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) rozdělilo české dálnice na několik samostatných úseků, kde by měli 
nabízet odtah a další asistenční služby pouze jeho smluvní partneři.  
Služby na dálnicích, případně rychlostních silnicích by byly kvůli tomu výrazně 
předražené. Dálniční lobby je silná a ŘSD a spřátelené odtahové služby se pokoušejí 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=PF03A17A&i2=CEPF20200316010021&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=17&ti=exporttisk
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tento monopol uzákonit.  
Opatření se pokoušel prosadit už ministr Dan Ťok, který šel ŘSD a jejím partnerům na 
ruku. Nyní je ale riziko aktuální - novela silničního zákona je ve třetím čtení ve 
sněmovně a poslanci se lobbingu brání jen těžko.  
"Lidé, kteří na to mají vliv, se opět snaží dostat tento monopol do silničního zákona, 
teď je to před schválením ve sněmovně a jejich lobby je silná. Ministra Havlíčka se nyní 
pokoušíme přesvědčit, že je to nesystémové opatření, na které v zásadě nejvíce 
doplatí motoristé," říká Petr Bold (ČAAS).  
Ředitelství silnic a dálnic argumentuje tím, že je za síť dálnic a rychlostních silnic 
zodpovědné a že tak má mít zodpovědnost i za odtahové a další služby.  
"Nepopíráme, že s ŘSD spolupracují nejlépe vybavené odtahové služby v republice, 
které mají k dispozici nejlepší techniku. Jen si myslíme, že nejsou schopné samy 
obsáhnout například stokilometrový úsek dálnice a že by neměly mít monopol. Navíc 
nemusím připomínat, jaký je v tom, že mám možnost rozdat kšefty kamarádům, 
korupční potenciál, " doplňuje Bold.  
Situace by mohla být z pohledu řidičů podobná jako v případě crash hunterů.  
Náklady za zbytečně předražené zásahy pojišťovny platit nechtějí. Opět tedy hrozí, že 
bude doplácet účastník nehody.  
Podle Petra Bolda i Marka Jaroše z Global Assistance by mělo o asistenci na dálnicích 
rozhodovat nehodové centrum pojišťoven (NCP), nikoli ŘSD.  
"U porouchané fabie přece nemusejí zasahovat firmy s mnohatunovým jeřábem. 
Pokud bude mít ŘSD vysoutěžené partnery, ať zasahují přednostně. Na tom se s nimi 
rádi domluvíme, ale není dobré, aby měli absolutní monopol. V případě, že by k zásahu 
z časových nebo jakýchkoli jiných důvodů nemohli, pošleme tam někoho jiného," 
doplňuje Marek Jaroš.  
Už dnes se podle jeho slov stává, že zásahy prodražuje zbytečně masivní přítomnost 
těžké techniky (partnerů ŘSD) na místě banálního zásahu.  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
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13. Vodu ani peníze nezastaví      

30.01.2020  Literární noviny - VOJTĚCH RAZIMA  
strana: 3  rubrika: O čem se mluví  
klíčová slova: Kverulant (7); org (3); Kverulantovi  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org  
 

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 
Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový 
komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=Lt02A03A&i2=CKLN20200130010004&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=3&ti=exporttisk
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Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území 
nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat, a tak nezvyšovala 
svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, 
kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím 
mávli rukou. Proto Kverulant v celé věci podal trestní oznámení.  
 

Kdo zfalšoval povodňové mapy?  
To je otázka pro Policii České republiky. Ta by měla vyšetřit, jak je možné, že dvojice 
developerů, Miloslav Černý, majitel firmy České přístavy a. s., a Tamir Winterstein, 
postavila v Praze Holešovicích bytový komplex se stovkami bytů v aktivní zátopové 
zóně. Projekt Prague Marina II stojí na břehu řeky Vltavy v místě, kde podle odborníků 
a zákonů České republiky nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Zákon zde 
zapovídá jakékoliv výjimky. Tento zákon vznikl proto, že aktivní zátopové pásmo je 
území, kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. 
Přesto zde dnes stojí tři bytové domy. Tyto domy nejenom že ohrožují své obyvatele, 
ale také vytvářejí překážku, kvůli které jsou ohroženy i budovy v přilehlém okolí.  
Celý koncept vymezování aktivního zátopového území je postaven na tom, že se jedná 
o preventivní opatření ochrany před povodněmi. Stavby v něm významně ovlivňují 
průtokové poměry. Již jen zpevňováním půdy dochází k tomu, že pak není schopna 
navodu, kterou by pojala v případě, že by v daném území nebyla provedena zástavba. 
Proto je naprosto zásadní, aby byla tato omezení důsledně dodržována. Jak je to 
možné?  
Díky zfalšovaným povodňovým mapám! Zátopová území stanovuje tzv. vodní zákon, 
na jehož základě je vytvořena mapa stanovující jednotlivé stupně ochrany. V praxi to 
znamená, že Povodí Vltavy s. p. zadá externímu subjektu zpracování takové mapy. 
Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady při 
rozhodování o povolování staveb. Jenomže základní mapa je současně podkladem pro 
online mapy, které si vytvoří například Magistrát hlavního města Prahy nebo Institut 
plánování a rozvoje. A pokud se takové mapy upraví tak, jak je vidět na obrázcích 
nahoře, mohou být klamnými podklady pro schvalování nezákonných staveb. A to se 
zde pravděpodobně stalo. Pokud se podíváme na uvedené mapy, je patrné, že se 
vyznačení zátopových zón diametrálně liší. Vrcholem všeho je pak mapa územního 
plánu od IPR – Institutu plánování a rozvoje, která nezákonné stavby de facto 
legalizuje.  
Kdo za to může?  
Kverulant si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal schvalovací 
dokumenty, které vedly k povolení těchto staveb. Z nich vyplývá, že první, kdo zřetelně 
ohýbal zákon, je Povodí Vltavy a. s. Tato organizace očividně zapomněla na svou 
odbornou zátopovou mapu a pro rozhodování využila některý z výše uvedených 
portálů. Z nich také vyčetla, že aktivní zátopové pásmo je všude jinde, než jsou 
zastavěné parcely. A tak dala stavbě kladné stanovisko. Aby si své stanovisko vydané v 
rozporu se zákonem a ve prospěch developerů pojistila, uvedla do podmínek větu, 
která ačkoliv vypadá jako legální, je ve skutečnosti dalším hrubým porušením zákona. 
Uvedla totiž: "Stavby bytových domů budou umístěny mimo stanovenou aktivní 
zátopovou zónu, nebo budou svým uspořádáním uzpůsobeny tak, aby v průtočném 
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profilu nezpůsobily překážku vodnímu toku (…)" To je samozřejmě absurdní podmínka, 
jestliže je v aktivní zátopové zóně zakázáno stavět. Jejich vyjádření ovšem následně 
putovalo na všechny dotčené orgány a všichni zavřeli oči a nikdo jejich stanovisko 
nerozporoval. Vodoprávní úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, že bral stanovisko Povodí 
jako fakt, který si nemohl ověřit, jelikož nemá svou povodňovou mapu. Podle čeho 
tedy rozhoduje? Jak to dělá při povodních? Není to náhodou jen jedna velká lež? A 
nebyly hlavním motivačním faktorem při rozhodování místo veřejného zájmu úplatky?  
Výňatek ze souhlasného stanoviska Povodí Vltavy je velmi zajímavý, protože záhadně 
opomíjí hlavní stavební parcely projektu Prague Marina II. Jednu úplně vynechá, 
2356/129, a druhou, 2356/119, začlení do nicneříkajícího shluku mnoha parcel. Jako 
problémové vybere jen pár nezajímavých parcel z okolí stavby, které určí jako 
zátopové, a zakáže tam skladovat stavební materiál. Celý projekt pak schválil pod 
názvem Záměr Marina Island II. Tento název pak přeberou ostatní instituce a stejně tak 
jako Povodí Vltavy už konkrétní umístění stavby neřeší. Že by záměr? Proč to udělali?  
To musí vyřešit Policie ČR. Jisté je ovšem to, že zmíněné stavby jsou nezákonné a 
ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zásáknout koně není žádná výjimka, která 
by je mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány. Příkladem budiž 
demolice domu v Lounech z prosince roku 2019. Před zhruba deseti lety ho tam 
načerno postavil zastupitel Jan Čáka z uskupení Volby pro město. Stavební úřad zpětně 
povolení nevydal, protože v této záplavové zóně se stavět nesmí. Zastupitel se roky 
bránil i u soudů, ale stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. Pod 
hrozbou exekučního bourání si majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na 
jeho náklad rozebrali.  
Pokud bude stát postupovat dle práva, bude muset být nařízena likvidace i v případě 
tří domů projektu Prague Marina II. Co na to jejich současní vlastníci? Ti to ještě 
nevědí, ale určitě je to bude zajímat. A na kom by se měli hojit? To musí vyřešit policie, 
ale vždy je dobré se ptát, komu to prospělo.  
Trestní oznámení Kverulant v celé věci podal trestní oznámení. Stalo se tak v lednu 
2020. Trestní oznámení má 10 stran, obsahuje množství příloh a popisuje jednání, 
které dle Kverulantova názoru naplňuje definici hned pěti trestných činů trestního 
zákoníku: * Zneužití pravomoci úřední  
osoby podle § 329 * Maření úkolu úřední osoby  
z nedbalosti podle § 330 * Přijetí úplatku podle § 331 * Podplácení podle § 332 * 
Nepřímé úplatkářství podle § 333 Pachatelů je dle Kverulantova názoru několik. 
Předně jsou to investoři stavby Tamir Winterstein a Miloslav Černý prostřednictvím 
svých společností, vedení podniku Povodí Vltavy, Institut plánování a rozvoje, 
vodoprávní úřad městské části Prahy 7, stavební odbor městské části Prahy 7 a 
vodoprávní úřad Magistrátu hlavního města Prahy. Zamyslet by se nad sebou měl i 
současný starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka Burgerová, 
protože za jejich působení a díky jejich lidem byl celý podvodný projekt zkolaudován. 
Autor je zakladatel a ředitel Kverulant org. o. p. s.  
 

Foto: Na snímku z mapy Vodohospodářského ústavu TGM je vidět, že v místě dnešní 
zástavby v minulosti nic nebylo a že aktivní zátopová zóna zasahuje přes polovinu dnes 
zastavěných parcel. Čísla v červeném kolečku vyznačují umístění budov Prague Mariny 
II.  
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Foto: Portál územního plánu IPR již naprosto nepokrytě obchází budovy a jako 
zátopovou zónu vyznačuje pouze nezastavěné části pozemků. Hnědá barva ohraničená 
modrou vyznačuje tzv. zastavitelné území. Celá "náhodně" přesně kopíruje dnešní 
zástavbu. Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II.  
Foto: Geoportál hlavního městy Prahy původní aktivní zátopovou zónu upravuje ve 
prospěch developerů a jakoby náhodou trochu nedbale obchází zastavěné parcely. 
Aktivní zátopová zóna je vyznačena červeným šrafováním. Čísla v červeném kolečku 
opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II a v pozadí je vidět jejich skutečné 
umístění.  
Foto: Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vyznačuje aktivní 
zátopovou zónu, která prochází polovinou zastavěných parcel tak, že k řece přilehlé tři 
budovy jsou zcela pod vodou. Letecký snímek jasně ukazuje, že tomu tak je. Červená 
linie vyznačuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět vyznačují 
umístění budov Prague Mariny II.  

« zpět na obsah   
    
   

14. Antimonopolní úřad prověřuje Kverulantovo podání      
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Odkaz na originál   

Dopravní obslužnost bez soutěže  
 

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení.  
 

To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen 
s krabicí od vína plnou úplatků. Před koncem roku 2019 se Středočeský kraj pod 
vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, a 
prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024, 
přičemž s dalšími uzavřel nové, ale rovněž bez soutěže. Kverulant. org tehdy podal 
podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní napsal, že podnět šetří.  
Jak to jezdilo Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si 
objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji 
nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná 
doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. 
prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první 
pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona 
prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez 
sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=Lt03A07A&i2=CKLN20200227010008&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=7&ti=exporttisk
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snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou 
prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče.  
Kverulanta zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci 
musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného 
rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s běžným tržním 
prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto 
smlouvy předložil.  
Kverulant tehdy zjistil, že všechny smlouvy byly uzavřeny "z ruky" nezapomenutelného 
hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009. Těsně před tím, než byla krajům 
zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy 
platily 10 let. Rathovi "hoši" tak tehdy zavázali kraj vyplatit přinejmenším celkem 6,8 
miliardy Kč.  
Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také 
odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové 
řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli se zdálo, že opravdu 
dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal 
výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do 
vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu 
ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
Chyba lávky To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební 
věznici, a už jeho dlouholetý souputník a náměstek pro dopravu Robin Povšík obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 
podlehl.  
Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun. Ty 
samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
Středočeši jedou dál Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o 
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. 
prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat 
dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát 
principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že 
bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David 
Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o 
pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, 
že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. 
Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 
2024 vyjely výhradně vysoutěžené spoje.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
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stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
 

Foto: Kverulant.org  
 

O autorovi: Vojtěch Razima, Autor je zakladatel a ředitel Kverulant org. o. p. s.  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

Praha řeší šlamastyku, jak zajistit plynulý přechod městského mobiliáře; čas se krátí.  
 

Na poli venkovní reklamy je v Praze v posledních měsících hodně živo. Aktuálně se 
hraje také o novou podobu smlouvy týkající se městského mobiliáře. Ta stávající se 
společností JCDecaux (JCD) platí už od roku 1994 a skončit by měla na konci června 
příštího roku. Minulé vedení magistrátu v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou 
(ANO) ji označilo za nevýhodnou a rozhodlo se neprodloužit ji. To však s sebou nese 
některá úskalí.  
"Stávající situace není vinou současného vedení, ale jde o zděděný problém. S 
JCDecaux řadu let nikdo nejednal," uvedl Jiří Chvojka, mediální zástupce společnosti.  
Podle něj smlouva neumožňuje provozovat jakýkoliv mobiliář na území hlavního města 
po 30. červnu 2021 a firma musí všech asi 1500 reklamních ploch odstranit.  
JCDecaux tvrdí, že při maximálním nasazení je schopno prvky odstraňovat tempem 
patnácti kusů za den, což bude celkem trvat asi devět měsíců. Firma by tak musela s 
demontáží začít už v září letošního roku, aby to k termínu do konce června 2021 stihla. 
Má to však podstatný háček. Podle radního Jana Chabra totiž ze smlouvy vyplývá, že 
zastávky MHD a další prvky mobiliáře musí fungovat až do data ukončení smlouvy. 
Původní smlouva totiž s předčasným ukončením nepočítala a nelze podle ní 
postupovat jinak, než prvky odmontovat. Varianta, že by je získalo město, není. 
Demontáž by se výrazně dotkla dopravy v hlavním městě. "Po Praze bude najednou 
navíc několik set stavebních uzávěr a dojde k masivnímu omezení provozu na 
zastávkách MHD," tvrdí Chvojka.  
 

NĚKOLIK VARIANT  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=MR05A16A&i2=CMXM20200203010010&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=16&ti=exporttisk
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Město podle radního pro majetek Jana Chabra zvažuje několik variant. Jednou z nich 
je, že by nový mobiliář vybudovalo na vlastní náklady samo. V tom případě by šlo o 
náklady v odhadované výši asi 400 milionů korun.  
K tomu je však třeba připočíst i náklady spojené s údržbou a výměnou případně 
poničených panelů. JCDecaux navíc nepečuje jen o zastávky MHD, ale i o zábradlí, 
odpadkové koše, veřejné toalety nebo stojany na kola a pouliční hodiny.  
Komise pro mobiliář doporučila radě, aby město mobiliář postavilo samo a následně v 
rámci tendru jen soutěžilo firmu na provoz reklamy. To by však podle analýzy, kterou 
vypracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), mohlo městu přinést 
rizika. "Ekonomická teorie i příklady z praxe ukazují, že provozování komerčních služeb 
státem nebo municipalitami přináší významná rizika, ať již z pohledu objektivní 
kalkulace nákladů a příjmů, provozního zajištění služby, transparentního soutěžení 
jednotlivých dodavatelsko-odběratelských vazeb, flexibility při mimořádných 
událostech, promítnutí volatility tržních cen či bobtnání státní správy," uvedl ředitel 
centra Aleš Rod.  
Další možností pak je, že by nové přístřešky vybudovala na vlastní náklady vítězná 
firma z tendru, která by na nich prodávala reklamu a po skončení smlouvy je převedla 
do majetku hlavního města Prahy.  
 

NÁVRHY NA STOLE  
 

JCD nabídla městu, že pokud by uplatnilo pětiletou opci, na vlastní náklady by 
vybudovala 300 nových nereklamních zastávek v designu podle výsledků 
architektonické soutěže.  
Město by podle Chvojky tímto krokem rozšířilo stávající mobiliář zhruba o třetinu a 
získalo potřebný čas pro přípravu transparentních výběrových řízení na budoucího 
dodavatele služeb. Podle primátora Zdeňka Hřiba tato nabídka jen ukazuje, že firma 
dosud platila Praze málo.  
"Nové zastávky budou ve vlastnictví města a budou postaveny a provozovány beze 
změny parametrů stávajícího smluvního plnění, hlavní město Praha tedy získá pro 
jednotlivé městské části 300 zastávek v novém designu a ve svém vlastnictví zdarma. 
Není potřeba měnit smlouvu, požadavky na konkrétní umístění budou řešeny 
dodatkem ke smlouvě, která na tyto dodatečné požadavky pamatuje," popsal Chvojka. 
Podle Chabra město plánuje novou smlouvu v délce trvání deseti let. Tendr by chtělo 
město vypsat během letošního roku. Zadání tendru připravuje magistrátní komise a 
podle radního by je měla v září schválit rada a poté zastupitelstvo. "Chceme, aby 
provozovatel zaplatil zastávky ze svého a až jim skončí smlouva, tak aby zůstaly 
městu," uvedl Chabr.  
Po vysoutěžení by se měl počet přístřešků zvýšit na asi 1500. JCD odvádí městu ročně 
sumu 12,5 milionu korun za cca 900 přístřešků.  
Podle analýzy PwC by město mohlo získávat více, což JCD odmítá.  
Smlouva na provoz přístřešků MHD s JCDecaux, je podle srovnání s jinými evropskými 
městy uzavřena na nestandardně dlouhou dobu. Město navíc dostává od firmy platbu, 
která odpovídá pouze jednotkám procent průměru plateb v devíti dalších 
analyzovaných městech. Vyplývá to z rozboru, který si magistrát nechal zpracovat 
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firmou PwC v souvislosti s přípravou tendru na provozovatele přístřešků.  
PwC srovnávala Prahu s Barcelonou, Berlínem, Curychem, Frankfurtem, Kolínem nad 
Rýnem, Londýnem, Madridem, Paříží a Stuttgartem. Ve všech těchto městech firmy 
provozují městský mobiliář výměnou za možnost na něm umisťovat reklamní plochy. 
Smlouva s JCD má trvání celkem 26,6 roku, podle analýzy je přitom průměrná doba 
zakázek ve sledovaných městech kolem devíti let.  
Informace v analýze nejsou podle mediálního zástupce JCDecaux Martin Lánského 
pravdivé, což lze dokázat například v případě smlouvy JCDecaux s Berlínem, ve 
srovnání s kterou má podle něj Praha podmínky mnohem výhodnější.  
 

ČTYŘI ZÁJEMCI  
 

Do připravovaného tendru na provoz a správu městského mobiliáře se chystají 
přihlásit čtyři společnosti. Kromě stávající JCDecaux, také její hlavní konkurent, 
společnost BigBoard.  
O zakázku se chystá ucházet také společnost euroAWK. "V případě vítězství v tendru 
bychom včas a na vlastní náklady dodali všech 930 nových přístřešků v designu města, 
které by po skončení smlouvy zůstaly v jeho majetku. Současně by město získalo tržní 
nájemné. Jeho hodnotu lze podle podmínek výběrového řízení odhadnout až na 100 
milionů ročně," uvedla mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská pro server iDNES.cz. Dodala, 
že JCDecaux nyní platí městu asi 12,5 milionu korun ročně a za dalších pět let se 
stávajícím nájemným by tak Praha přišla o téměř 450 milionů korun.  
"Potvrzujeme zájem společnosti euroAWK o účast v připravovaném tendru. 
Podrobnější informace poskytneme dle aktuální situace a dalšího vývoje,” uvedl 
mediální zástupce společnosti euroAWK Michal Peterka.  
Další firmou, která už deklarovala zájem se tendru účastnit, je americká společnost 
Clear Channel, ke svým plánům ovšem nic bližšího nesdělila. "Bohužel nemůžeme nijak 
komentovat naši strategii ohledně tendrů," uvedla na dotaz Lucy Puddefoot, globální 
šéfka komunikace Clear Channel.  
 

VIZUÁLNÍ SMOG NE!  
 

Praha chce navíc omezit i další reklamní nosiče v metropoli v rámci boje proti 
vizuálnímu smogu. Vedení města chce, aby Technická správa komunikací (TSK) 
vypověděla tři dlouhodobé smlouvy, na jejichž základě byly v Praze umístěny stovky 
reklamních sloupků.  
Jde o firmy Směrové tabule.cz, Bulldog reklama a AMMA, jejímž právním nástupcem je 
společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard. Směrové tabule a reklamy by podle 
náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha Sobě) měly zmizet 
v následujících třech měsících. Celkem se jedná o 1800 nosičů a cedulí. Podle 
dotčených firem ale po odstranění tabulí jen vzroste počet nelegální reklamy. Výnosy 
ze smluv činí podle města 2,5 milionu u firmy Směrové tabule.cz, 2,7 milionu pro 
Bulldog.  
V budoucnu by pak měla zmizet i reklama ze silničních mostů, kde má Praha smlouvu s 
dodavatelem Czech Outdoor uzavřenou až do roku 2022. Pokud ji TSK nevypoví rok 
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dopředu, automaticky se prodlouží o dalších deset let. Město připravuje právní kroky, 
aby reklama z mostů zmizela co nejdříve.  
"Praha je reklamou zahlcená a my jsme se s koaličními partnery dohodli, že pro 
odstranění vizuálního smogu uděláme ve svých gescích maximum. TSK teď jménem 
rady požádám o vypovězení smluv na umístění reklamních navigačních sloupků a 
reklam na silničních mostech. Město, které s reklamou nakládá střídmě a rozumně, je 
přehlednější pro chodce a řidiče a přívětivější pro všechny, kdo v něm žijí," řekl 
náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Doplnil, že město z několika 
set těchto nosičů dostávalo jen jednotky milionů korun a proto byly nevýhodné. Mělo 
jít jen o 2,3 milionu korun. Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti 
Kverulant, která dlouhodobě bojuje proti nelegální reklamě, přichází Praha podle jeho 
odhadu ročně o zhruba 40 milionů korun. Vychází přitom z cen, které jsou běžně 
platné i po slevách, napsal server zdopravy.cz  
Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se stará zejména 
o správu veřejného osvětlení v metropoli, dokončila prvních pět tendrů na umístění 
reklamy na lampách. V pěti uzavřených tendrech zvítězily firmy Bulldog reklama, 
Erflex, AgE – reklamní agentura, JCDecaux a Rencar, která také patří do skupiny 
JCDecaux.  
Dohromady tyto tendry firmě THMP podle uzavřených smluv přinesou za 675 stožárů 
nájemné více než milion korun za měsíc. To je podle Chabra čtyřnásobně více než nyní. 
Ještě pokračuje soutěž na deset dalších balíčků rozdělených podle lokalit. V Praze je asi 
135 tisíc lamp veřejného osvětlení, kromě toho THMP osvětluje také asi 140 památek.  
 

MÉNĚ PLOCH, VYŠŠÍ CENY  
 

Vedení hlavního města chce kvůli regulaci vizuálního smogu výrazně přitvrdit. Další 
redukce reklam by se měla týkat laviček, odpadkových košů ve veřejném prostoru, 
toalet i citylightů (CLV). Podle radního Chabra by mohlo na území hlavního města dojít 
ke snížení reklamních ploch až o 30 procent a týkat by se mělo i historického centra.  
"Reklama, která je ve vilkové čtvrti na okraji Prahy, kolem níž denně projde 50 lidí, má 
úplně jiné efekty než reklama v centru, ta je pro město nejvýnosnější," uvádí s tím, že 
mnohdy se reklamní poutače nacházejí v místech, která postrádají smysl. Regulace by 
se podle Chabra měla týkat i reklam komerční či kulturní povahy, ale i politických 
kampaní. Podle něj papírové výlepy s tvářemi politiků vizuálně zatěžují město a navíc 
často brání ve volném pohybu po chodníku. I proto je připravovaný tendr ohledně 
mobiliáře důležitý, jeho vítěz získá důležité plochy v centru města a jelikož dojde ke 
snížení dalších nyní aktivních reklamních ploch, bude si moci za reklamu na mobiliáři 
říct o vyšší peníze od zadavatelů.  
"Outdoorovou reklamu v kampaních pravidelně využíváme zejména s ohledem na 
efektivitu měřenou nástrojem BigPlan, na kterém v rámci našich Big Dat 
spolupracujeme. Zahraniční trendy dokládají, že OOH má budoucnost, a to i díky 
adaptaci na digitální technologie, čím dál pokročilejší možnosti cílení, programatického 
nákupu a měřitelnosti.  
Proto počítáme s tím, že bude součástí našeho mediamixu i nadále – rozhodovat se 
však budeme podle aktuálních cen a situace na trhu," říká media manažerka 
společnosti O2 Jana Ksandrová.  
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NOVÁ PODOBA ZASTÁVEK JE ZNÁMÁ  
 

V Praze se už mezitím testuje na Palackého náměstí nová podoba zastávek MHD. 
Soutěž na ně vypsal Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten chtěl 
sjednotit jednotlivé prvky městského mobiliáře a k novému designu laviček, 
odpadkových košů a stojanů na kola přibyly i zastávky s přístřešky.  
"Chceme moderní metropoli se vším všudy a k tomu neodmyslitelně patří na první 
pohled tak obyčejné, ale velmi viditelné věci, jako jsou odpadkové koše, lavičky či 
zastávky MHD," uvedl v minulosti radní pro oblast správy majetku Jan Chabr. Autory 
vítězného návrhu jsou Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Artěl.  
"Zvítězil velice kvalitní návrh, který bude věrně sloužit Pražanům po další desetiletí.  
Vítězné duo autorů, které získalo prvenství i v designové soutěži na set lavičky, koše a 
stojanu na kola, dokázalo, že lze skloubit funkčnost a eleganci," vysvětluje Ondřej 
Boháč, ředitel IPR Praha.  
Vítězný přístřešek je z hliníku černo-šedivé barvy a kromě jedné bočnice určené k 
reklamním účelům má všechny ostatní stěny průhledné. Uvnitř zastávky je umístěn 
orientační panel, který informuje o časech a datu, odjezdech, předpovědi počasí a také 
nese název zastávky. Novým prvkem návrhu je průchozí zadní stěna. Podle autorů 
umožní snadnější přístup a pohyb uvnitř přístřešku a v jeho okolí. Variant přístřešků 
navrhlo studio několik.  
 

ZMĚNA V METRU  
 

Loni v listopadu předal pražský dopravní podnik asi 22 tisíc reklamních ploch v metru 
novému provozovateli Railreklam ze skupiny BigBoard, který vystřídal společnost 
Rencar spadající pod JCDecaux. Railreklam (jeho nově zřízená společnost Metrozoom) 
bude dopravnímu podniku odvádět 91,5 milionu korun, což je oproti společnosti 
Rencar asi o 40 milionů ročně více. Smlouva se týká reklamních nosičů ve vozech 
metra i v průchodech a instalacích kolem eskalátorů. Rencar z mezinárodní skupiny 
JCDecaux provozoval reklamy na základě smlouvy z roku 1997. Šlo asi o 130 tisíc ploch 
v pražské MHD.  
Tu však minulé vedení Prahy v čele Adrianou Krnáčovou (ANO) vypovědělo, protože 
prý byla pro město nadále nevýhodná.  
A obvodní soud pro Prahu 9 navíc rozhodl, že smlouva je od počátku neplatná, i když je 
rozhodnutí zatím nepravomocné a Rencar se proti němu odvolal. Po vypovězení 
smlouvy začal DPP organizovat dílčí tendry na pronájmy reklamních ploch v metru, 
autobusech, tramvajích nebo city light vitrín (CLV). "Vůči krokům DPP a skupiny 
BigBoard se budeme bránit všemi právními prostředky," uvedl tehdy Pavel Slabý, 
předseda představenstva Rencar.  
 

---  
 

Praha je reklamou zahlcená a my jsme se s koaličními partnery dohodli, že pro 
odstranění vizuálního smogu uděláme maximum.  
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Foto: ISTOCK  
 

O autorovi: Připravil PAVEL HEJKRLÍK  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - MOTORISMUS A DOPRAVA  

16. Dobrý úmysl, nebo korupce?      

27.04.2020  Svět motorů   
strana: 32  rubrika: Servis  
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 
Odkaz na originál   

Odtahy na dálnicích  
 

Na podivné praktiky v legislativním procesu upozornila obecně prospěšná společnost 
Kverulant a server Info.cz. Už v lednu se totiž poslanec ANO Josef Kott snažil prosadit 
návrh na monopolní systém odtahů vozidel z dálnic. Argumentuje zjednodušením 
systému. Prezident České asociace asistenčních společností Petr Bold v tom ovšem vidí 
jednoznačnou snahu o monopolizaci pro jedinou společnost tak, aby o živnost přišli na 
dálnicích členové Nehodového centra pojišťoven. Ty poskytují odtahy zdarma do určité 
vzdálenosti prakticky pro všechny motoristy z jejich povinného ručení. Jenže za tyto 
monopolní odtahy by museli platit! Podle serveru Info.cz se poslanec snažil zneužít 
nouzového stavu a návrh nepozorovaně protlačit. Nelíbí se to ani České kanceláři 
pojistitelů, která za tím vidí zájmy společnosti pracující pro ŘSD.  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
    
   

17. Zpátky do starých časů?      

04.05.2020  Svět motorů - Petr Barták  
strana: 34  rubrika: KAUZA Vrátí se monopol na odtahy aut?  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; organizace; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Odstranit havarované nebo porouchané vozidlo z dálnice je jistě důležité kvůli 
zabezpečení plynulého provozu a zajištění bezpečnosti ostatních. Je však nutné něco 
měnit na dobře fungující službě, za niž motoristé navíc nic neplatí?  
KAUZA Vrátí se monopol na odtahy aut?  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=SV18A32B&i2=CAAS20200427010029&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=32&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=SV19A34A&i2=CAAS20200504010032&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=34&ti=exporttisk
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Chcete se vrátit do doby, kdy o odtahu auta překážejícího po nehodě nerozhodujete 
vy, ale někdo úplně jiný? A navíc vás to může stát pořádné peníze, přestože je to jinak 
schopna zajistit zdarma vaše pojišťovna? Monopolizace odtahových služeb na dálnicích 
se totiž opakuje v návrzích poslance vládního hnutí ANO Josefa Kotta. Formou 
pozměňovacího návrhu se v rámci novely zákona o provozu na pozemních 
komunikacích snaží protlačit, aby na odtahy měl právo pouze správcem komunikace 
vybraný subjekt.  
 

Jen jeden  
 

Pokud by poslancův pozměňovací návrh prošel až do zákona, přikazoval by tak 
policistovi v případě, že vozidlo tvoří překážku na dálnici, vždy bez ohledu na přání 
řidiče přivolat odtah nasmlouvaného monopolního partnera správce komunikace – u 
dálnic a silnic 1. třídy je to ŘSD. A to i v případě, kdy už je řidičem vybraná asistence na 
cestě, nebo dokonce na místě nehody! To by směřovalo ke zdražení služeb. "Tento 
návrh zcela ignoruje skutečnost, že v rámci služby Linky pomoci řidičům 1224 odtahy 
hradí pojišťovny, které mají své vysoutěžené asistenční společnosti – u nich se 
motoristé nemusí obávat doplatků za předražené či duplicitní zásahy," kroutí 
nesouhlasně hlavou mluvčí České kanceláře pojistitelů (ČKP) Veronika Nová.  
Kottova iniciativa je trnem v oku i České asociaci asistenčních služeb (ČAAS). Její 
prezident Petr Bold poukazuje na dnešní zcela vyhovující praxi – i kdyby motorista 
nebyl schopen si sám přivolat odtah a ten musela nařídit policie, pak může policista 
využít neveřejnou linku Nehodového centra pojišťoven. "I tady je odtah primárně 
hrazen z pojištění vozu a nemá tak na řidiče finanční vliv." Tedy opět ve prospěch 
motoristy. "Tento systém umožňuje jasně monitorovat dojezdové časy, nikoho 
nevyřazuje ze hry a je v souladu s doporučeními antimonopolního úřadu," podotýká 
Nová z ČKP.  
S praxí nehodových center, která fungují na všech komunikacích s výjimkou úseků 
většiny dálnic, je spokojen i šéf dopravních policistů Jiří Zlý. Současný systém je podle 
jeho slov plně vyhovující – dává na výběr buď řidiči si zabezpečit odtah sám na lince 
své pojišťovny, či na lince 1224. Nebo může odtah nařídit policista. Byl by pro, aby se 
tento systém rozšířil i na celou dálniční síť. Zachování stávajícího stavu vidí jako lepší 
řešení i hospodářský výbor poslanecké sněmovny a také dopravní experti, například 
Roman Budský z Platformy Vize Nula.  
Navzdory tomu všemu chce Kott svým návrhem, neúspěšně nasazeným letos v lednu a 
pak podsunutým a následně sněmovnou odmítnutým 15. dubna v době nouzového 
stavu, vyřadit asistenční společnosti, pojišťovny i osvědčenou linku 1224. Má to jediný 
cíl – přihrát odtahy výhradně partnerům ŘSD vzešlým z výběrových řízení. "Poslancův 
návrh ovšem přenáší náklady na provozovatele vozidla. Pokud totiž odtahová služba, 
kterou vysoutěžilo ŘSD, nemá smlouvu s pojišťovnami, může řidiče přijít odtah 
pořádně draho," tvrdí Bold z ČAAS. Služby těchto odtahovek jsou totiž mnohdy výrazně 
předraženy – podle průzkumů ČKP až o 200 procent!  
Vojtěch Razima z organizace Kverulant, která na podivné praktiky odtahových služeb na 
dálnicích poukazuje už roky, jde ale ještě dál. "Z celé kauzy trčí propojení vládních 
politiků a soukromých firem. Za Kottovým návrhem se totiž ve skutečnosti skrývá 
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odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek," tvrdí Razima na 
základě informací ze zákulisí odtahových služeb. Více říci nechce. Další pokusy o 
okrádání řidičů odtahovkami ovšem podle něj nejspíše budou následovat.  
 

Všechno v pořádku?  
 

"Naším úkolem je co nejrychleji komunikaci uvolnit, nemůžeme na příjezd asistence 
čekat hodiny," hájí ovšem poslancův návrh mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Jak dodává, s 
odtahovými službami má ŘSD uzavřené roky platné smlouvy a vše funguje dobře. K 
jednání smluvních partnerů nemívají správci dálnice od motoristů žádné připomínky, 
prokázané přehmaty by podle Rýdla vedly k novým tendrům. "Partnery jsme po 
připomínkách měnili třeba na některých úsecích D8 či D11," říká mluvčí. Ke službám 
svých spolupracovníků na ostatních dálnicích ŘSD prý žádné podněty či připomínky 
neeviduje.  
My ovšem víme, že takové případy jsou. Jak takový monopol vypadá v praxi, ukazují 
zadokumentované případy řidičů, kteří na dálnici D1 u Brna přijali po nátlaku od 
smluvní odtahovky ŘSD Jerex její pomoc. "Vyšlo to na tisíce za úplně jednoduché 
úkony, jednali hrubě a šel z nich strach," říká jeden z našich čtenářů, jejichž příběhy má 
redakce zmapovány (více v textu Byl to šok!). Na nekalé praktiky Jerexu jako 
předražování služeb až o stovky procent či nasazování nepotřebné techniky, které si 
však nechává proplatit, upozornila naposledy iDNES.cz.  
Jerex si však žádných pochybení není vědom a nevhodné chování odmítá. "Jedná se o 
nepravdivé a zkreslené informace, které se nezakládají na pravdě s cílem poškodit 
dobré jméno naší společnosti," píše vedoucí odtahové služby Jerex Michal Polanský v 
reakci na popsané případy poškozených šoférů.  
Sami řidiči si na chování odtahovky oficiálně nestěžovali, obávají se jejích odvetných 
opatření. Aby však jejich případy byly posledními excesy monopolního odtahu, je třeba 
o tom mluvit a zastavit to včas. Proto pokud podobné chování postihlo na dálnici i vás, 
dejte nám vědět.  
 

---  
 

RADÍ  
 

- V případě poruchy či nehody kontaktujte vždy buď svoji pojišťovnu (její telefon 
najdete na zelené kartě), nebo Linku pomoci řidičům 1224, pokud toho jste schopni. 
Tyto asistenční služby jsou poskytovány v rámci pojištění.  
 

- Pokud nemůžete sami telefonovat, policistu u nehody žádejte, aby volal Nehodové 
centrum pojišťoven (NCP). S ním policie běžně pracuje. Pro vás to má tu výhodu, že i 
služby NCP jsou hrazeny z pojištění.  
 

- Jiné nabídky odmítejte.  
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- Pokud byste se na dálnici dostali pod nátlak neobjednané odtahové firmy, vše co 
nejlépe a nejpodrobněji zaznamenejte. Zadokumentovaný případ pak předejte na ŘSD. 
Byl to šok!  
 

Nevhodné chování pracovníků odtahové společnosti Jerex popsali dva řidiči, jejichž 
svědectví má redakce k dispozici:  
 

Příběh první  
 

"Je to zhruba rok a půl zpátky, kdy jsem měl na sjezdu z dálnice D1 na D2 v Brně poblíž 
obchodního centra Olympia závadu na vozidle Avia D75. Služba Jerex mě odtáhla do 
svých prostor poblíž dálnice, kde nám zprvu ani nechtěli dovolit přeložit náklad na 
náhradní vozidlo. Nakonec se to podařilo a mohli jsme s ním odjet k zákazníkovi. Ve 
firmě slíbili vozidlo opravit. Když jsem se po dvou dnech vrátil, auto vůbec v prostorách 
firmy nebylo, stálo na odstavném parkovišti mimo její areál a bylo už částečně 
rozkradené. Na moji otázku, proč auto odtáhli všem napospas, odvětili, že z něj tekl 
olej, a tím to pro ně skončilo."  
 

Příběh druhý  
 

"V únoru letošního roku jsem měl okolo desáté hodiny večerní u Devíti křížů na D1 
poruchu – zavolal jsem svoji asistenční službu, která oznámila, že je na cestě. Ovšem 
prakticky vzápětí se u mě objevila odtahová společnost, která i přes moje protesty 
auto nachystala k odtahu. Když jsme odjeli pár stovek metrů, na místo přijela moje 
objednaná asistence – chtěl jsem tedy, aby auto z odtahovky sundali a já si mohl 
vozidlo již nechat obstarat od své asistenční služby. Souhlasili za podmínky, že jim za to 
dám dvacet tisíc. Když jsem odmítl a trval na svém, začali být hrubí. Dohadování trvalo 
dvě hodiny. Snad jen díky tomu, že se mnou zůstal řidič mé asistenční služby, nedošlo k 
žádnému násilí a podařilo se cenu za naložení, ujetí asi 400 metrů a sundání mého 
vozidla z odtahovky snížit nejdříve na deset a nakonec až na pět tisíc korun. Teprve 
když jsem tu sumu se skřípěním zubů zaplatil, auto sundali a já se mohl nechat 
odtáhnout do servisního centra své pojišťovny."  
 

Foto: Spojení na svoji pojišťovnu najdete v zelené kartě  
Foto: Postavením výstražného trojúhelníku anabáze teprve začíná, hlavní je se spojit s 
asistenční službou své pojišťovny, nebo operátory Linky pomoci řidičům 1224  
Foto: Zatímco asistenci od své pojišťovny má řidič zdarma, služba monopolní 
odtahovky se může pěkně prodražit  
Ilustrační foto archiv  
O autorovi: Text: Petr Barták, petr.bartak@cncenter.cz  

« zpět na obsah   
    
   

18. V Praze levně      
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14.12.2020  Svět motorů   
strana: 4  rubrika: ZRCADLO TÝDNE  
klíčová slova: Kverulant; Kverulantu; Razima; společnost; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Billboardy u silnic  
 

Obecně prospěšná společnost Kverulant podala trestní oznámení na vedení radnice 
Prahy 7 kvůli nájemným smlouvám na poutače. "Jde o billboardy u ulic Bubenské, 
Argentinské a Vrbenského – tam třeba jen za 76 000 Kč ročně. Přitom roční příjem z 
pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Nedovedeme si tyto hrubé nepoměry 
vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti 
letech, a ještě s roční lhůtou," říká Vojtěch Razima, ředitel Kverulantu.  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - OBOROVÉ TITULY  

19. Šance Kverulanta v boji s papaláši      

01.02.2020  Jindřichohradecký zpravodaj - Michal Kitta  
strana: 9  rubrika: Žijeme naplno!  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Všimli jste si, že od silnic a dálnic zmizela řada nebezpečných bilboardů? Že se 
pravidelně zveřejňuje seznam pump s nekvalitním benzinem a naftou? Že celníci 
nedostali třikrát předražené vysílačky nebo že byl ukončen například nesmyslný 
projekt tzv. sKaret České spořitelny? Tyto kauzy a mnohé další dotáhla úspěšně do 
konce obecně prospěšná organizace Kverulant, za kterou stojí Vojtěch Razima. Se svými 
spolupracovníky neúnavně sleduje zadávání veřejných zakázek, cinknutá výběrová 
řízení, nesmyslně vysoké výdaje ze státního rozpočtu. V současnosti se zabývá 
například předraženým Národním elektronickým tunelem nebo Centrálním registrem 
administrativních budov, kam z kapes daňových poplatníků zbůhdarma odtekly již 
téměř 4 miliardy korun. Ale věnuje se také třeba neekologickým biopalivům, černým 
stavbám či erotickému obchodu v sousedství hračkárny. Kverulant žije ze sponzorských 
darů. A je úžasné, kolik lidí mu pomáhá.  
Přijďte si jej poslechnout do konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka ve čtvrtek 
20. února 2020 od 19.00 hodin. Srdečně vás zve pořadatel Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické.  

« zpět na obsah   
    
   

20. Bandité z D1      

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=SV51A04D&i2=CAAS20201214010003&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=4&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=Q7OA20020902&i2=CO7O20200201010012&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=9&ti=exporttisk
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07.07.2020  HROT - FOJ  
strana: 17  rubrika: Události  
klíčová slova: kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

Loupežníci nemusejí být jen v pohádkách, mohou jezdit i po českých dálnicích, 
konkrétně po té nejfrekventovanější D1. Řeč je o některých odtahových firmách. Již 
několik let se na D1 řeší předražené odtahy, zatím bez valného výsledku. A hrozí, že 
bude ještě hůř.  
Ředitelství silnic a dálnic má na všech komunikacích, které obhospodařuje, zajištěné 
odtahy prostřednictvím svých partnerů. S těmi uzavřelo smlouvy, které obsahují i 
ceníky, ty určují maximální možné poplatky účtované za služby. Motorista si sice může 
k nepojízdnému vozu zavolat odtahovku dle svého výběru, pokud ji ale z nějakého 
důvodu volá policie, vyráží na pomoc smluvní partner ŘSD. Zmíněnou D1 
obhospodařují tři firmy. A ty některým klientům účtují za odtah násobně vyšší 
poplatky, než mají ve smlouvách. Konkrétně firma Jerex si řekla v několika případech o 
více než 200 procent vyšší částku. Vyplývá to z dokumentů, které má týdeník Hrot k 
dispozici.  
A může být hůř. Poslanec za ANO Josef Kott se už poněkolikáté snaží prosadit 
pozměňovací návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který by řidičům 
znemožnil zavolat na dálnici vlastní odtahovku. Kottův pozměňovací návrh již 
několikrát zamítla sněmovna. Podle organizace kverulant.org stojí za návrhem 
odtahovka Pretol (obhospodařuje část D1) a šéf poslanců Jaroslav Faltýnek. Návrh 
kritizují nejen konkurenční společnosti, ale i samotná policie.  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL  

21. REFLEXÁŘ JANY BENDOVÉ      

07.05.2020  Reflex - Jana Bendová  
strana: 14  rubrika: Reflexe - Svět  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

SEXMISE 2020  
 

Muži umírají na COVID-19 častěji než ženy. Nová americká studie proto prověřuje, 
jestli vpravování ženských pohlavních hormonů do těla infikovaných mužů zvýší jejich 
imunitu. Výborný nápad.  
Ale jen aby to ti vědci zase nepřehnali.  
 

TO SE TO VYDĚLÁVÁ!  
 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=r1cA20091705&i2=CO1C20200707010026&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=17&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=RX19A14A&i2=CZRX20200507010006&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=CA&st=14&ti=exporttisk
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Podle analýzy Hlídače státu, který citoval Kverulant.org, všem podnikům Andreje Babiše 
byly od konce roku 1997 do současnosti přiděleny dotace ve výši 27,3 miliardy. A není 
to málo, Antone Pavloviči?  
 

MYNÁŘŮV PŘESTUPEK  
 

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář nejspíš nebude potrestán za nelegální zab? ačku v 
čase nouzového stavu. Se soudním zrušením protizákonných opatření vlády skončí bez 
trestu i přestupky spáchané v době, kdy opatření platila. Zoufáte si? Nezoufejte!  
Ta voda se pořád vaří…  
 

KDYŽ DLUH, TAK VELKÝ  
 

Vláda oddluží šest velkých státních nemocnic, nal? e do nich bezmála sedm miliard. 
Nezadlužené nemocnice anebo nestátní nemocnice dostanou od ministra zdravotnictví 
řád útěchy.  
 

ZBYTEČNÁ VÝZVA  
 

Poslanci evropského výboru požádali premiéra, aby na schůzce lídrů zemí EU vyzval k 
vyšetření původu nákazy a zdroje nového koronaviru. Proč mu to dělají?!  
Andrej Babiš není James Bond, Agrofert čerpá bezmála miliardový úvěr od Bank of 
China a taky hradní šéf by se hněval.  
 

KIMOVO UZDRAVENÍ  
 

Americký prezident Donald Trump vyjádřil radost ze znovuobjevení diktátora Kim 
Čong-una na veřejnosti: "Rád vidím, že je zpátky a daří se mu dobře." Jestli stejnou 
radost sdílejí desetitisíce severokorejských politických vězňů a trestanců v gulazích, 
není známo.  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
    
   

REGIONÁLNÍ ČASOPISY - PRAHA  

22. Dobrá zpráva z Holešoviček      

06.03.2020  Naše Praha 8 - (tík)  
strana: 4  rubrika: Praha 8  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 
Odkaz na originál   

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=L5VA20040404&i2=PP5V20200306010005&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=RE&st=4&ti=exporttisk
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Libeň – Nejen obyvatelům Holešoviček, ale i podstatné části řidičů lezly na nervy 
světelné bilboardy, které vyřvávaly do tmy, strhávaly pozornost a navíc oslňovaly. 
Místní aktivisté, kteří se léta (bohužel zatím marně) snaží zlepšit situaci v ulici V 
Holešovičkách, konečně zaznamenali úspěch. Jejich spolek Holešovičky pro lidi začal 
cca před dvěma lety usilovně bojovat o jejich odstranění a zjistil, že se jedná o stavby, 
které vznikly za podivných okolností. S radním Tomášem Slabihoudkem (TOP 09) se vše 
podařilo "dotáhnout" do konce. Pomohl i spolek Kverulant. Stavby billboardů se staly 
černými, protože jim nebylo prodlouženo stavební povolení. Uvidíme, jak se Stavební 
úřad Prahy 8 pochlapí.  

« zpět na obsah   
    
   

REGIONÁLNÍ DENÍKY - PRAHA  

23. Diskotéka v ložnici. Město se snaží zbavit LED billboardu      

03.07.2020  Pražský deník - MICHAEL BEREŇ  
strana: 2  rubrika: Praha  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

Kdo přijíždí autem do centra přes Nuselský most, nemůže minout obří reklamní 
obrazovku. LED billboard visí nad rušnou komunikací dlouhé roky a obyvatele ruší ze 
spánku. Ačkoli se jedná o černou stavbu, stále se nedaří nad majitelem vyhrát.  
Nad Nuselákem poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě obří reklamní 
plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. Území je 
přitom památkovou rezervací. Přesto Praha nemůže s celou věcí hnout.  
"LED billboard je vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku," napsala v dlouhém 
facebookovém příspěvku Kristýna Drápalová z magistrátu, jež má téma reklamy ve 
veřejném prostoru na starost.  
Proto se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, kdy 
se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený odbor na magistrátu.  
"Pak jsem stopu ztratila.  
Vedlo se řízení o odstranění stavby, majitel se soudil, přičemž obrazovka svítila dál," 
uvedla pracovnice magistrátu.  
Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o dodatečné povolení stavby, které 
úřad pro roce zamítl, a jeho další odvolání dva roky leželo na magistrátu.  
Rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení nabylo právní moci na začátku dubna 
2018.  
Nyní účastník řízení obří obrazovku pro změnu prodal: "A neřekne komu. A nepoví to 
ani majitel domu (Jizera Invest), na němž je obrazovka upevněna. Ten s ním má sice 
uzavřenou smlouvu, ale zato nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho jde," popsala 
Drápalová.  
A protože nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spousta důvodů, 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=BQ15402D&i2=VPPA20200703010007&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=cBt+RPes4z9xESpJIKjYkQ==&sk=RE&st=2&ti=exporttisk
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proč ho neprozradí.  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, jelikož nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Neexistuje tedy legální cesta, jak obrazovku odstranit.  
Situaci nezměnil ani Vrchní soud, který vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančla, že 
reklamy hyzdí jeho dílo. Rozsudek nařídil Jizeře Invest reklamní poutače odstranit.  
"Ruka zákona je v Česku vetchá," konstatovala trpce Drápalová, podle níž nejde (nejen) 
v tomto případě efektivně vymáhat porušování legislativních předpisů.  
Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodal, že "billboardáři" ignorují 
soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z dálnic a silnic I. třídy. 
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá šťastný konec," 
uzavřela Drápalová.  
Přijatelně se jeví snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě 
neinzerovaly. Jinak "diskotéka v ložnici" nikdy neskončí.  
 

"LED billboard je vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat." 
Kristýna Drápalová  
 

Foto: "NEŘEŠITELNÝ" PROBLÉM. Nelegálního LED billboard nad Nuselským mostem se 
léta nedaří odstranit.  
Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
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TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

INTERNET - BLOGY  3 

INTERNET - EKONOMIKA, FINANCE, PRÁVO 3 

INTERNET - OSTATNÍ  2 

INTERNET - ZPRAVODAJSTVÍ  34 

WWW - CZ  120 

CELKEM  162 

 

 

 

INTERNET - BLOGY  

24. 400 mega za eshop? Amatéři...      

21.01.2020  blog.idnes.cz - Vlastimil Kraisl  
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); spolku  

 
Odkaz na originál   

Ať byla firma na e-shop k prodeji dálničních známek vysoutěžena nebo ne, ať je cena 
vysoká či není, pořád to je ve srovnání s největším tunelem v IT oblasti jen takové 
menší plácnutí do vody.  
 

Jedná se samozřejmě o aktuálně přetřásanou kauzu eshopu na dálniční známky za 400 
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http://kraisl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=742517
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miliónů, viz https://www.idnes.cz/brno/zpravy/babis-dalnicni-znamky-e-shop-400-
milionu.A200115_164919_brno-zpravy_mls, která má za následek odchod dalšího 
ministra dopravy, viz. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kremlik-odvolani-babis-
vlada.A200120_173557_domaci_kop  
Dovolím si tu teď vložit jedno meme, doufám že mi odpustíte CZ/EN verzi, nějak se mi 
to nechtělo předělávat celé.  
Pro ty z Vás, kteří nevládnou angličtinou (či memy), si dovolím poznamenat, že se 
jedná o rozhovor dvou osob, v tomto případě dua K+B, do kterého jim skočí osoba v 
kápi s poznámkou, že to jsou amatéři. "What was that, punk?" by se dalo volně 
přeložit jako "co to kruci meleš?", po které následuje odhalení vyrušující osoby - s 
překvapením poznáváme, že osoba ví velmi dobře o čem mluví, neboť je CRABem.  
Co je CRAB? Že jste o tom nikdy neslyšeli? Přitom je to s podivem, protože CRAB uzmul 
prvenství Ejpovickému jakožto nejdelšímu (největšímu) tunelu v ČR, pokud tedy můžu 
parafrázovat o zakázkách spojených s IT (technická poznámka - "Čapák" samozřejmě 
není IT záležitost).  
A. Babiš dle článku prohlásil, že:  
Na základě této zkušenosti budu chtít od všech ministrů, aby na vládu předkládali 
veškeré IT zakázky," kritizoval Babiš.  
Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/babis-dalnicni-znamky-e-shop-400-
milionu.A200115_164919_brno-zpravy_mls  
Jsem zvědav, jestli se bude překontrolovávat i zpětně. CRAB je již totiž fungující "C 
entrální R egistr A dministrativních B udov", a to od r. 2013. Ke konci roku 2019 se 
částka za provoz tohoto systému a blížila téměř čtyřem miliardám korun. Na to, že 
momentálně zpracovává údaje o cca 2.500 budovách, je to opravdu hodně slušná 
částka.  
V článku aktualizovaném 19.12.2019 na webu Kverulant.org 
(https://www.kverulant.org/kauza/crab-nejvetsi-tunel-v-dejinach-ceskeho-it-
aktualizace-12-11-2019) se o tomto dočtete vše potřebné. Nemůžu zde hodnotit 
výpočty Kverulanta, nemám k dispozici potřebná data, nicméně, zdá se, že podklady 
jsou celkem jasně odzdrojované a pravdivé. Pokud se někdo bude chtít v číslech hrabat 
a event. potvrdit či vyvrátit tvrzení Kverulanta, budu jenom rád.  
Tímto bych rád položil otázku na pana premiéra A. Babiše - bude se vyšetřovat a 
padnou hlavy i v tomto případě, pokud by se prokázalo že skutečně dochází k 
takovému odtoku veřejných financí?  
Rád bych samozřejmě vzdal hold spolku Kverulant.org, bez jejichž práce a investigace 
bych o této kauze neměl nejmenší tušení (o dalších nemluvě). Vše je jejich zásluha, já 
bych pouze rád na tuto problematiku tímto způsobem upozornil.  
Děkuji za přečtení.  
 

URL| http://kraisl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=742517  
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25. Podle pomatence z Greenpeace máme zavřít elektrárny a pálit topoly      

21.01.2020  blog.idnes.cz - Richard Peterka  
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klíčová slova: Razima (3); Kverulanta; Kverulantovi; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

Včera jsem si znovu potvrdil, že dělám dobře, když nemám rád fanatické ekologické 
aktivisty. Oni totiž ve své svaté válce lžou, lžou a lžou.  
 

Pokud jste neviděli včerejší Rozstřel tady na idnes, tak si ho určitě pusťte. Diskutovali v 
něm Vojtěch Razima z Kverulanta (přiznávám se bez mučení, že Kverulantovi fandím) a 
zástupce Greenpeace Jan Rovenský (znovu bez mučení, Greenpeace mi byli kdysi 
sympatičtí, když bojovali třeba proti vybíjení velryb, dneska už je fakt nemusím). 
Diskuse to byla fascinující a znovu potvrdila, že zdravý rozum to má proti fanatismu a 
demagogii těžké, ale nesmí to nikdy vzdát. Věřím, že zrovna pan Razima se nevzdá.  
Diskuse se vedla hodně o energetice a Rovenský znovu potvrdil, že pokud by se lidi 
jako on dostali k moci, čekala by nás hodně temná budoucnost. Lží předvedl v pořadu 
spoustu, tak si pojďme aspoň některé shrnout.  
Nejprve všem divákům pan Rovenský naservíroval polopravdu o tom, jak báječně klesá 
cena obnovitelných zdrojů energie, že už jsou prý prakticky levnější než energie z uhlí a 
jádra a že tudíž dotace už nebudou potřeba. Cena sice opravdu klesá, ovšem jaká je 
realita? Poté, co se snížily obludné dotace (na obnovitelné zdroje připlácíme přes 40 
miliard každý rok), tak už je skoro nikdo nechce stavět? Proč asi?  
Když pan Razima argumentoval tím, že nejdražší elektřina v Evropě je v Německu právě 
kvůli nárůstu obnovitelných zdrojů, tak ho Rovenský odbyl tím, že cenu prý určuje trh. 
Už ale samozřejmě nezmínil, že právě německý trh ovlivnilo politické rozhodnutí, které 
nadiktovalo nárůst obnovitelných zdrojů a tím i zdražení elektřiny.  
Rovenský samozřejmě vytasil i zelené trumfové eso v podobě chiméry o tom, že 
můžeme hned zítra vypnout třetinu uhelných elektráren, protože část vyrobené 
elektřiny vyvážíme. Samozřejmě už ale neřekl, jaká je skutečná realita. Jeho demagogie 
je o to paradoxnější, že se v pořadu opakovaně zaštiťoval tím, že Greenpeace mají 
všechno postavené na číslech a faktech. Jenže to jsou pouze čísla, která se jim hodí do 
krámu. Jinak by totiž musel přiznat, že podle veřejně známých výpočtů společnosti 
ČEPS v zimě vyvážíme jen pod 10 procent výroby. Je to dané kolísáním výroby i 
spotřeby. Stačila by jedna "dlouhá mrazivá vlna" a budeme muset elektřinu 
importovat. V každém případě, v roce 2025 se už bez dovozu v zimě neobejdeme. 
Jenže tato čísla a data Rovenský zveřejnit nechce.  
Úplný vrchol ale přišel, když Rovenský tvrdil, že místo uhlí máme spalovat biomasu. Prý 
topoly. Jako na potvoru zase zamlčel to podstatné. Zejména to, že odborníci už velmi 
hlasitě varují, že pálení biomasy ve velkém by způsobilo ekologickou katastrofu. Vedlo 
by totiž k vykácení obrovských ploch lesů. Pan Rovenský tedy lesy kácet nechce, chce 
udělat jakési perpetuum mobile a vysazovat topoly, ty potom spálit a vysadit zase 
nové. Prý je to klimaticky neutrální záležitost. I žák základní školy by přitom určitě 
přišel na to, jaký je to nesmysl. To by totiž ony topoly musely růst opravdu raketovou 
rychlostí, za svůj krátký život zachytit obrovské množství CO2, aby se potom mohlo 
toto CO2 vypustit při spalování do vzduchu.  
A takhle to ekologičtí aktivisté dělají pořád. Odvolávají se na fakta a čísla, jenže 
používají jen některá, často je navíc ohýbají. I proto zde byl nechvalně známý solární 
boom, díky němuž se solární baroni napakovali stovkami miliard z našich kapes. 

http://richardpeterka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=742973
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Nepochybuji, že to alespoň někteří z nich myslí dobře a opravdu jim jde o ochranu 
přírody. Jenže dojíždějí na demagogii svých kolegů. Proto je lidé nemají rádi a označují 
je právem za sektu.  
PS: Víte, že Kanada Greenpeace již v roce 1999 vyřadila z dobročinných organizací a 
musí tam platit normálně daně? Greenpeace totiž nebyla schopná přesvědčit kanadské 
daňové úřady, že na lidech páchají dobro. Co na to paní Schillerová?  
 

URL| http://richardpeterka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=742973  
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26. Visegrádská čtyřka měla už dávno skončit      

23.11.2020  blog.idnes.cz - Ondřej Šebesta  
klíčová slova: kverulantů (2); spolek (2)  

 
Odkaz na originál   

Požádali jsme o členství v klubu starších spolužáků, ale od začátku jej jen kritizujeme. 
Veřejně prohlašujeme, že chceme pouze výhody, a to co pro nás výhodné není, 
odmítáme přijmout. Z V-čtyřky se stal spolek kverulantů.  
 

Na tohle téma bylo popsáno hodně papíru a zabralo spoustu megabajtů, ale věci se v 
čase mění, a to co mělo smysl dříve, ho již dávno nemá.  
Možná by bylo dobré si připomenout kdy a proč tohle uskupení vzniklo. Šlo o iniciativu 
prezidentů Václava Havla, Lecha Walesy a maďarského premiéra Józsefa Antalla, která 
měla pomoci při co nejrychlejší integraci našich tří, a po rozdělení Československa, čtyř 
republik do evropských struktur. Psal se rok 1991. Členské státy se chtěly navzájem 
podpořit a zároveň předvést představitelům EU, že jsme schopni spolupráce. O osm let 
později vstoupily tři ze zakladatelů V4 do NATO a v roce 2004 všechny čtyři státy do 
EU.  
Nejpozději v té době měl tenhle spolek zaniknout. Nač udržovat školku, když už 
chodíme do školy?  
Požádali jsme o členství v klubu starších spolužáků, ale od začátku jej jen kritizujeme. 
Veřejně prohlašujeme, že chceme pouze výhody, a to co pro nás výhodné není, 
odmítáme přijmout. Z V-čtyřky se stal spolek kverulantů a záškoláků, který jen podrývá 
evropskou jednotu.  
Aby nevznikl omyl, mně se také spousta věcí v Bruselu nelíbí, nejen my tam místo 
kvalitních politiků posíláme lidi, kterých se potřebujeme v Praze zbavit a podle toho 
vedení EU vypadá.  
Byl jsem velkým zastáncem integrace hospodářské, s tou politickou mám problémy a 
jeden superstát je pro mě zlý sen.  
ALE, nechci, abychom se ocitli v jednom pytli s tmářským vedením Polska, které pod 
fíkovým listem katolické víry hlásá středověkou totalitu, odmítám maďarský 
nacionalismus a nedemokratické vedení státu v Budapeštu a v neposlední řádě bych 
nebyl rád, aby se sem rozšířil slovenský mafiánský jánabráchismus. I když náš premiér 

http://ondrejsebesta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761208
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by je byl jistě schopen ještě ledasčemu přiučit!  
Měli bychom být v Evropských strukturách každý sám za sebe, pro prosazování našich 
cílů se pokoušet lobovat spíše u zavedenějších demokracií, než jsou ty, které vznikly po 
roce 1990.  
Znovu bych se rád zamyslel nad přijetím eura, které nikomu neuškodilo, rozhodně 
nekrachuje a hodně by nám usnadnilo život.  
Je mi jasné, že tyhle myšlenky tady po patnáctileté masáži ze strany posledních dvou 
škodlivých prezidentů, většiny premiérů a velké části politiků, těžko mohou uspět, ale 
pokud nezměníme svůj postoj a stále budeme jen rozkrádat evropské dotace, nikdy se 
nestaneme opravdu demokratickou zemí a kecy o národních zájmech a evropských 
hodnotách na tom nemohou nic změnit!  
 

URL| http://ondrejsebesta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=761208  
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INTERNET - EKONOMIKA, FINANCE, PRÁVO  

27. Developer postavil byty v holešovické zátopové zóně. Čižinského úředníci 
to posvětili      

27.01.2020  nasregion.cz - NasRegion.cz  
klíčová slova: Kverulant (4); org (4)  

 
Odkaz na originál   

Bytový komplex Prague Marina II v pražských Holešovicích stojí v aktivní zátopové 
zóně. Developer získal podle zjištění Kverulant.org povolení na základě zfalšovaných 
smluv.  
 

Kverulant.org proto podal v lednu trestní oznámení. Pachateli jsou podle něj investoři 
Tamir Winterstein a Miloslav Černý a jejich firmy, vedení podniku Povodí Vltavy, IPR, 
vodoprávní úřad MČ Prahy 7, stavební odbor MČ Prahy 7 a magistrátní vodoprávní 
úřad. "Zamyslet by se měl i Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka Burgerová, 
protože za jejich působení byl podvodný projekt realizován," upozornil Kverulant.org.  
V aktivní zátopové zóně se nesmí stavět. Projekt Prague Marina II stojí na břehu Vltavy 
v místě, kde podle zákona nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Tento zákon 
vznikl proto, že aktivní zátopové pásmo je území, kterým při povodni aktivně proudí 
voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. Přesto zde nyní stojí tři domy. Ty ohrožují 
své obyvatele, ale vytvářejí i překážku, kvůli níž jsou v nebezpečí okolní budovy.  
Zfalšovali mapy  
Příčina tkví ve zfalšovaných mapách. Kdo za tím je, bude součástí šetření. Zátopová 
území stanovuje tzv. vodní zákon, na jehož základě je vytvořena mapa stanovující 
jednotlivé stupně ochrany. "V praxi to znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu 
subjektu zpracování takové mapy. Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a 
příslušné vodoprávní úřady při rozhodování o povolování staveb. Jenže základní mapa 

https://nasregion.cz/praha/developer-postavil-byty-v-aktivni-zatopove-zone-cizinskeho-urednici-to-posvetili
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je současně podkladem pro online mapy, jež si vytvoří třeba magistrát nebo IPR. A 
pokud se takové mapy upraví, mohou být klamnými podklady pro schvalování 
nezákonných staveb. A to se zde asi stalo," míní Kverulant.  
Důvod zfalšování musí odhalit policie. "Jisté je, že stavby jsou nezákonné a ohrožují jak 
své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není žádná výjimka, která by je mohla 
dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány," uvádí Kverulant.  
V Lounech už demolovali  
Čerstvý je případ lounského zastupitele Jana Čáky, který taky nepochodil a letos v 
lednu musel zdemolovat svůj na černo postavený dům v aktivní zátopové oblasti. 
Stavební úřad mu zpětně povolení nevydal. Zastupitel se roky bránil u soudů, ale úřad 
odstranění stavby předal exekutorovi. Pod hrozbou exekučního bourání si majitel 
černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na jeho náklad rozebrali.  
Bude-li stát postupovat dle práva a měřit všem stejným metrem, bude muset být 
nařízena likvidace i v případě tří domů projektu Prague Marina II.  
Jak se čachrovalo s mapami:  
Na snímku z mapy Vodohospodářského ústavu TGM je vidět, že v místě dnešní 
zástavby v minulosti nic nebylo a že aktivní zátopová zóna zasahuje přes polovinu dnes 
zastavěných parcel. Čísla v červeném kolečku vyznačují umístění budov Prague Mariny 
II.  
Portál územního plánu IPR již naprosto nepokrytě obchází budovy a jako zátopovou 
zónu vyznačuje pouze nezastavěné části pozemků. Hnědá barva ohraničená modrou 
vyznačuje tzv. zastavitelné území. Celá "náhodně" přesně kopíruje dnešní zástavbu. 
Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov Prague Mariny II.  
Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vyznačuje aktivní 
zátopovou zónu, která prochází polovinou zastavěných parcel tak, že k řece přilehlé tři 
budovy jsou zcela pod vodou. Letecký snímek jasně ukazuje, že tomu tak je. Červená 
linie vyznačuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět vyznačují 
umístění budov Prague Mariny II.  
Foto – Kverulant.org  
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28. Stavět v aktivní zátopové zóně bylo v pořádku. Praha 7 hájí projekt, kvůli 
kterému padlo trestní oznámení      

16.02.2020  nasregion.cz - NasRegion.cz  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 
Odkaz na originál   

Luxusní byty Prague Marina II, stojící v aktivní zátopové zóně v Holešovicích, byly 
postaveny v souladu se zákonem. Tvrdí to místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová 
(Praha sobě).  

https://nasregion.cz/praha/stavet-v-aktivni-zatopove-zone-bylo-v-poradku-praha-7-haji-projekt-kvuli-kteremu-padlo-trestni-oznameni
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Náš REGION upozornil jako první na zjištění Kverulant.org ohledně bytového komplexu 
v Holešovicích na břehu Vltavy. Developer tam podle webu stavěl na základě 
zfalšovaných map. Organizace proto v lednu podala trestní oznámení. Podle 
místostarostky MČ Praha 7 Lenky Burgerové bylo ale vše v pořádku. "Možnost stavět v 
Holešovickém přístavu na tzv. kose umožnila změna územního plánu odstartovaná v 
listopadu 2002, těsně po povodních, a dovršená schválením zastupitelstvem Hlavního 
města Prahy v roce 2004, která definovala plochu přístavu jako zastavitelnou," uvedla. 
Územní rozhodnutí pro stavbu Prague Marina – fáze II A bylo podle místostarostky pro 
územní rozvoj vydáno v roce 2009, stavební povolení pak v roce 2010. "Dotčené 
objekty jsou v souladu s územním a povodňovým plánem chráněny takzvanou 
individuální povodňovou ochranou. Leží v záplavovém území, tak jako řada dalších 
míst v dolních Holešovicích, pro která jsou přesně stanovena pravidla povodňové 
ochrany," odpověděla Burgerová pro Náš REGION.  
"Individuální protipovodňová ochrana stavby byla povolena samostatným 
rozhodnutím Odboru ochrany prostředí MHMP a to tak, že nepřekročila linii vytýčenou 
územním plánem, naopak od ní ustoupila a je řešena jakou součást objektů. Tím 
pádem ani ona nezasahuje do aktivní zóny a netvoří další překážku v záplavovém 
území," vysvětluje místostarostka. "Stavba byla řádně projednána se všemi dotčenými 
orgány. Jedním z podkladů pro stavební povolení bylo samostatné rozhodnutí 
vodoprávního orgánu, kterým je souhlas se stavbou v záplavovém území. Stavba je 
postavena a zkolaudována v souladu se zákonem a všemi platnými předpisy," dodala.  
Povodí Vltavy potvrdilo, že Prague Marina II se nachází v aktivní zóně stanoveného 
záplavového území Vltavy. Zároveň se ale státní podnik zbavuje odpovědnosti. "Povodí 
Vltavy nic nestavěl, a jako správce povodí a správce vodních toků v povodí Vltavy není 
správním orgánem ani stavebním úřadem. Proto nevydal, ani nemohl vydat povolení 
jakékoli stavby," hájil mluvčí Hugo Roldán.  
Bytový projekt stojí v místě, kde podle zákona nesmí stát žádná stavba. "Jisté je, že 
stavby jsou nezákonné a ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není 
žádná výjimka, která by je mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto 
zbourány," uvedl Kverulant.org.  
 

URL| https://nasregion.cz/praha/stavet-v-aktivni-zatopove-zone-bylo-v-poradku-
praha-7-haji-projekt-kvuli-kteremu-padlo-trestni-oznameni  

« zpět na obsah   
    
   

29. Praha přiklepla Prague Pride rekordní podporu. Přitom není jasné, jak se 
uskuteční      

28.05.2020  echoprime.cz - Ladislav Šustr, jaf  
klíčová slova: Kverulant; organizaci  

 
Odkaz na originál   

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 

http://echoprime.cz/a/SZjvK
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pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 
pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Zastupitelstvo schválilo zejména hlasy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu 
hladce žádost pro navýšení příspěvku na akci Prague Pride. Ta je zaměřená na 
lesbickou, gay, bisexuální a transgender tematiku. S návrhem pro udělení dotace přišel 
výbor pro kulturu a cestovní ruch pod vedením radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) a 
22. května zastupitelstvo žádost schválilo.  
 

"Organizátoři festivalu Prague Pride si o dotaci požádali na začátku roku, ještě před 
vypuknutím pandemie. Je na nich, jakým způsobem se s aktuální situací vypořádají. 
Poskytnuté peníze je třeba v rámci dotačních pravidel důsledně vyúčtovat, pokud 
nebudou peníze využity v souladu s původním účelem, bude nutné poměrnou částku 
vrátit," řekl pro Echo24 Třeštíková s tím, že se pro město jedná o důležitou akci, která 
trvá celý týden. Důvodem navýšení podpory bylo také to, že se jedná o desátý ročník, 
který se má konat od pondělí 3. srpna do neděle 9. srpna 2020.  
 

Magistrát je v poslední době k organizátorům velmi vstřícný. Ještě v roce 2017 
dosahoval grant výše 200 tisíc korun. V dalším roce došlo k navýšení na 388 tisíc korun, 
přičemž zlom nastal v následujících letech. V roce 2019 totiž Praha dala na festival 800 
tisíc korun a letos se počítá s rovným milionem korun.  
 

Vydávat rekordní částky na festival přijde v současné době opoziční zastupitelům 
poněkud zvláštní. "Neprotestuji proti tomu, že něco Prague Pride dostává. Vadí mi 
kontrast, kdy z posledních let dochází k neustálému navyšování i přesto, že když bude 
letos příspěvek prokazatelně nejvyšší, tak akce bude prokazatelně nejmenší. Je to 
logické z pohledu uzavření hranic, omezení příjezdu zahraničních účastníků nebo 
omezení počtů lidí na jednom místě. Dopředu je tedy dané, že se bude jednat o 
nejnižší návštěvu a zároveň se jedná o největší dotaci," řekl pro Echo24 Patrik Nacher 
(ANO).  
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Nacherovi také vadí, že se finanční podpora řešila v minulých letech vždy grantovým 
řízením. Nyní ale zastupitelstvo protlačilo individuální dotaci, která by se podle něj 
měla udělovat pouze ve výjimečných případech. "Další moment je, že se jedná o 
neúctu k penězům daňových poplatníků, protože na program dostalo až ve 3 hodiny 
ráno," řekl Nacher. Ten spolu s šéfem pražské ODS Tomášem Portlíkem navrhoval, aby 
se část peněz dala neziskové organizaci Kverulant. S tím ovšem u koalice neuspěli.  
 

Podle Portlíka by město mělo spíše finanční prostředky šetřit, protože budou potřeba 
po koronavirové krizi. "Vadí mi na tom to, že v době, kdy by se měly snižovat výdaje a 
šetřit veřejnými rozpočty, tak se peníze naopak rozdávají. Když byl v Praze sraz 
harleyářů, které podpořila tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, tak na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme slyšeli spoustu projevů, jak podobné akce tolerovat nebudou, 
zvlášť pod záštitou Prahy," řekl pro Echo24 Portlík.  
 

Primátor Hřib ale příspěvek hájí. I když zatím nikdo vůbec neví, jak bude festival 
probíhat a za jakých podmínek. "Duhový průvod se letos neuskuteční v takovém 
formátu, jak jsme byli zvyklí v minulých letech kvůli koronaviru. I tak ale nabídne 
zhruba 70 akcí, například komunitní pikniky, streamované debaty, nebo hudební 
přenosy. V minulých letech šlo třeba i o bohoslužby, HIV testování, vzdělávací akce, 
nebo panelové diskuze třeba na téma comingoutu. Tento rok navíc oslaví deset let 
fungování. Poskytnuté dotace podléhají přísnému systému vyúčtování a pokud 
finanční prostředky nebudou použity na původní záměry, budou v poměrné části 
vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy. Ve společnosti stále narážíme na xenofobii 
vůči odlišné sexuální orientaci, což může osoby dovést až do stavů těžké psychické 
deprivace a hrozí dokonce i sebevraždy, jako tomu bylo třeba v medializovaném 
případě synovce herečky Ester Janečkové. Edukace společnosti v této oblasti si ze 
strany organizátorů Prague Pride velice vážím," řekl pro Echo24 Hřib.  
 

Plánované náklady projektu pro letošní ročník uvádí organizátoři celkem 4,5 milionu 
korun. Praha se tedy na festivalu bude finančně podílet více než jednou pětinou. 
Loňského ročníku se podle organizátorů zúčastnilo až 75 tisíc účastníků, samotného 
průvodu metropolí pak asi 40 tisíc jedinců. Festival má přispívat k popularizaci Prahy 
jako destinace pro turisty z řad gayů a leseb. Pražský Prague Pride se řadí mezi největší 
v postkomunistických zemích.  
 

URL| http://echoprime.cz/a/SZjvK  

« zpět na obsah   
    
   

INTERNET - OSTATNÍ  

30. Kverulant káral aktivistu za ekobyznys      

20.01.2020  iuhli.cz - Redakce  
klíčová slova: Kverulant (5); Razima (5); organizace (3); Vojtěch (3)  



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 58 

 

 
Odkaz na originál   

V pořadu Rozstřel se střetli ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima (na snímku 
vpravo) se zástupcem ekologické organizace Greenpeace Janem Rovenským. Koláž 
iUHLI  
 

Ekologičtí aktivisté stvořili novou ideologii, vmetl ředitel organizace Kverulant Vojtěch 
Razima zástupci ekologické organizace Greenpeace Janu Rovenskému v pořadu 
Rozstřel na idnes.cz s tím, že často deklarované ušlechtilé ekologické pohnutky jsou 
mnohdy jen zástěrkou pro miliardový "eko" byznys.  
 

"Já se obávám, že už desítky let je ekologický aktivismus něco, co už nepřináší 
hodnoty," řekl Vojtěch Razima. Zpočátku 90. let podle něj šlo hlavně o ochranu 
životního prostředí. To se již radikálně zlepšilo a aktivisté začali svou činnost 
politizovat, což v důsledku vedlo k přimíchávání biopaliv nebo zavedení emisních 
povolenek. Aktivisty viní také z toho, že z diskuse o globálním oteplování se stal souboj 
dvou stran, které na sebe pouze pokřikují své argumenty.  
 

Čtěte také:  
Uhelná komise připraví 3 cesty útlumu  
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou  
 

Rovenský připustil, že činnost některých ekologických organizací může být sporná. 
Nelze však podle něj říci říct, že ekologické organizace jsou primárně špatné.  
 

Oba aktivisté se střetli i v pohledu na energetickou budoucnost České republiky. Padl i 
dotaz na to, kdy konkrétně by Česko mohlo zavřít elektrárny spalující fosilní paliva. 
"Třetinu uhelných elektráren bychom mohli zavřít zítra," uvedl Rovenský. Česko by 
podle něj pouze přestalo vyvážet elektřinu do zahraničí. Zbytek uhelných elektráren lze 
nahradit do roku 2030. Netýká se to však tepláren, které produkují kromě elektrického 
proudu i teplo, domnívá se.  
 

S tím však Razima nesouhlasil. "To je naprosto absurdní, protože to nemáme čím 
nahradit," řekl v reakci. Uvedl také, že sám nemá recept na to, jak je se přímo zbavit 
uhlí. Uvědomuje si, že uhlí je cenná surovina například pro chemický průmysl. 
"Spalovat uhlí ve velkém asi není úplně nejrozumnější záležitost. Asi bychom se měli 
pokoušet ho nahradit něčím, co dává smysl, mně ten smysl dává jádro," uvedl Razima s 
tím, že tlak ekologických aktivistů způsobí v biudoucnu zdražování paliv a obrovské 
investice ze státního rozpočtu.  
 

Rovenský připustil, že investice do obnovitelných zdrojů budou v řádu v řádu stovek 
miliard. Velké investice však podle něj vyžadují jak obnovitelné zdroje, tak i ty ostatní. 
Ocenil, že Česko se připojilo k závazku EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. 
"Jdeme dobrým směrem, ale ne dostatečně rychle," dodal.  

https://iuhli.cz/aktiviste-se-hadali-o-uhli-i-ekobyznys/
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"My nebude uhlíkově neutrální v roce 2050 ani náhodou," reagoval ředitel organizace 
Kverulant. I když celá EU bude uhlíkově neutrální, nestane se podle něj vůbec nic.  
 

Kverulant je obecně prospěšná organizace, která se věnuje řešení konkrétních 
problémů ve veřejném zájmu. "Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a 
dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní 
řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných 
možností, zájem a podpora veřejnosti," píše o sobě na webových stránkách 
organizace.  
 

Greenpeace je nevládní enviromentální organizace s pobočkami ve více než padesáti 
zemích světa. Počátky této globální organizace sahají až do roku 1971. Cílem hnutí je 
zajistit schopnost Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Kampaně organizace 
se týkají například změny klimatu, odlesňování, nadměrného rybolovu, ale i jaderné 
hrozby.  
 

Mohlo by vás zajímat:  
Caterpillar vymýšlí bagry budoucnosti  
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje  
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou  
 

URL| https://iuhli.cz/aktiviste-se-hadali-o-uhli-i-ekobyznys/  

« zpět na obsah   
    
   

31. Kverulant: Uhelná komise nahrála plynové lobby      

07.12.2020  iuhli.cz - Redakce  
klíčová slova: Kverulant (2); org; společnost  

 
Odkaz na originál   

Podle Kverulanta je evidentní, že největší síly nyní napře lobby plynová, protože pokud 
nebudou nové jaderné bloky, dokáže uhlí v České republice ve větší míře nahradit 
pouze plyn. A to s největší pravděpodobností ruský plyn. Foto: wikipedia.org  
 

Obecně prospěšná společnost Kverulant ve své reakci na rozhodnutí Uhelné komise, 
která doporučila Vládě ČR ukončit využívání uhlí v roce 2038, upozornila, že určení 
termínu úplného uhelného útlumu bez známé náhrady nahrává plynové lobby.  
 

"Z uhlí nyní vyrábíme zhruba polovinu elektrické energie. Podle environmentalistů prý 
už do několika let můžeme tuto výrobu nahradit obnovitelnými zdroji a úsporami. To 
vše dokonce levně. Kverulant tomu nevěří a opakovaně protestuje proti 

https://iuhli.cz/kverulant-uhelna-komise-nahrala-plynove-lobby/
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environmentalistickému iracionálnímu běsnění," uvedl Kverulant na své webové 
stránce.  
 

Podle Kverulanta je vzhledem k tomu, že za uhlí nemáme náhradu, stanovení data 
útlumu problematickým krokem. Zejména, když už dnes je velmi pochybné, zda bude v 
tomto roce již v provozu nový blok Dukovan.  
 

Čtěte také:  
 

Kubátová: Nový blok Dukovan se možná nepostaví  
 

Kovačovská: Uhelná komise ukáže, kolik plynu bude potřeba  
 

"Vzhledem k těmto okolnostem mělo být stanoveno datum pozdější, nebo raději zatím 
žádné. Je proto paradoxní, že rozhodnutí komise kritizují ekologičtí aktivisté. Jen to 
dokazuje jejich ideologickou umanutost či lobbistické zájmy v pozadí. Ty můžou 
pocházet od zastánců obnovitelných zdrojů. Je však evidentní, že největší síly nyní 
napře lobby plynová, protože pokud nebudou nové jaderné bloky, dokáže uhlí v České 
republice ve větší míře nahradit pouze plyn. A to s největší pravděpodobností ruský 
plyn," uvedla stránka Kverulant.org.  
 

Podle Kverulanta jde o nesmyslnou cestu, neboť se jedná rovněž o fosilní palivo, které 
má sice zřejmě o něco nižší emise CO2, ale při započítání emisí při těžbě a přepravě na 
tisíce kilometrů jde o rozdíl nikterak zásadní. "I proto se plyn přes veškeré lobbistické 
snahy netěší přílišné přízni Evropské unie. Zároveň jde o palivo, kterým na rozdíl od 
uhlí sami nedisponujeme, budeme ho muset dovážet. Zvýší se tak naše energetická 
závislost. Zároveň nikdo nespočítal, nebo minimálně veřejně nepředstavil, kolik nás 
případný přechod z uhlí na plyn bude stát. Jisté je, že málo by to nebylo," varoval 
Kverulant.  
 

V roce 2010 otevřel Kverulant kauzu, kterou si tehdy vysloužil odpor 
environmentalistů. Tato kauza se jmenuje biOOmyl a zabývá se kritikou povinného 
přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. Kverulant už tehdy tvrdil, že deklarované 
ušlechtilé ekologické pohnutky jsou jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys. 
"Vývoj ukázal, že Kverulant měl pravdu a dnes jen málokdo věří, že šlo o něco jiného, 
něž o peníze. Přesto environmentalisté znovu křičí, vyhrožují, vytvářejí paniku, přilepují 
se lepidlem k silnici a v Londýně dokonce zablokovali metro. Kverulant je přesvědčen, 
že stejně jako v případě biopaliv zase nejde o nic jiného, než ve jménu "ekologické 
svaté války" vydělat hodně peněz na úkor obyčejných lidí," uzavřel Kerulant.  
 

URL| https://iuhli.cz/kverulant-uhelna-komise-nahrala-plynove-lobby/  
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INTERNET - ZPRAVODAJSTVÍ  

32. Dva a čtvrt roku od zákazu billboardů. Nelegální reklamy nemizí, přibývají 
nové      

09.01.2020  novinky.cz - Bohumír Žídek  
klíčová slova: Razima (3); Kverulant; Kverulanta; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Je tomu více než dva a čtvrt roku, co platí zákaz billboardů v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) eviduje 1151 odstraněných reklam 
ze zhruba 1500. Za poslední čtvrtrok jich zmizely jen zhruba tři desítky. Aby toho 
nebylo málo, další billboardy začaly přibývat, zejména na dálničních mostech.  
 

Mělo jít o akci "kulový blesk". Alespoň tak to v polovině roku 2017 prezentoval tehdejší 
ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Na začátku září toho roku podle něj měly od dálnic 
zmizet všechny zakázané billboardy. Od té doby uplynulo více než 28 měsíců, Ťok už 
není ministrem, ale řada billboardů od dálnic stále nemizí. Naopak.  
 

Například na mostě přes dálnici D8 u odbočky na Kralupy se nedávno objevila nová 
reklama. Řidiči si mohou všimnout řady reklam také na dálničních mostech na D5, 
například na 53., 38., 30,5., 13. nebo 3. kilometru.  
 

POUTÁK: [Zaskočil ho sníh v prosinci, měl trápení s billboardy, ale ve funkci Ťok vydržel 
nejdéle]  
Podle červnového vyjádření ŘSD bylo z mostů odstraněno 98 ze 196 billboardů. V tuto 
chvíli už není ŘSD s to přesné číslo sdělit. "Nemáme pro ně žádnou speciální evidenci," 
uvedl na dotaz Novinek tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.  
 

Objevují se nové billboardy  
 

Ten připustil, že se u dálnic objevuje nová nelegální reklama. "Vlastníci reklamních 
zařízení neustále umisťují nová zařízení, obnovují již odstraněná zařízení nebo je 
přesouvají. Vzhledem k tomu je práce Silničních správních úřadů i ŘSD značně složitá a 
řízení vedoucí k odstranění musí být neustále obnovována," sdělil Novinkám Studecký.  
 

"Obecně lze říct, že právě na dálniční nadjezdy jsou nejvíce umisťována nová nelegální 
reklamní zařízení," doplnil.  
 

"Z blízkého okolí dálnic evidujeme 1151 odstraněných nelegálních reklamních zařízení. 
Další reklamní poutače odstranili sami majitelé, což nám nemusí hlásit, je to jejich 
zákonná povinnost. Zůstat mohou nadále reklamy uvnitř obcí (v takzvaném souvisle 
zastavěném území)," uzavřel Studecký s tím, že přesné počty zbývajících billboardů se 
tedy neustále mění.  

https://www.novinky.cz/ekonomika/526366-dva-a-ctvrt-roku-od-zakazu-billboardu-nelegalni-reklamy-nemizi-pribyvaji-nove.html
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Razima: Za více než dva roky padla jediná pokuta  
 

Postup státu ve věci odstraňování nelegálních billboardů dlouhodobě kritizuje sdružení 
Kverulant. "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,” řekl 
Novinkám předseda Kverulanta Vojtěch Razima.  
 

POUTÁK: [Dva roky od zákazu billboardů jich u dálnic zůstávají stovky]  
Pokuta byla uložena v Pardubickém kraji. "Ostatní kraje a ani ministerstvo dopravy o 
žádné další podobné pokutě v říjnu 2019 nevěděly,” dodal.  
 

"Z uvedeného je patrné, že billboardáři nebyli za letité a viditelné porušování zákona 
nikdy nijak významně postiženi. To je také jeden z hlavních důvodů, proč ignorují 
zákony a předpisy dál,” domnívá se Razima.  
 

"Veřejná správa 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,” uzavřel.  
 

Odstraňování trvá přes dva a čtvrt roku  
 

Podle zákona měli provozovatelé reklamy odstranit billboardy z takzvaných 
ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy do konce srpna 
2017.  
 

POUTÁK: [Neodstranění billboardů se může firmám krutě vymstít]  
Majitelé billboardů v řadě případů dávali najevo odpor proti nové legislativě a odmítali 
spolupracovat. Na konci srpna 2017 billboardy provozovatele Czech Outdoor ze 
skupiny BigBoard zaplnila zobrazení české státní vlajky.  
 

URL| https://www.novinky.cz/ekonomika/526366-dva-a-ctvrt-roku-od-zakazu-
billboardu-nelegalni-reklamy-nemizi-pribyvaji-nove.html  

« zpět na obsah   
    
   

33. Zbourání Štvanice? "Trestuhodná lumpárna". Magistrát chce ostrov 
oživit      

14.01.2020  denik.cz - Michael Bereň  
Vyšlo také v: prazsky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant (2); org; společnost  

 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 63 

 

Odkaz na originál   

První zmínky o tomto ostrově jsou už z roku 1118, dříve se nynější Štvanice nazývala 
Velké Benátky. Za první republiky zde podle projektu architekta Josefa Fuchse vyrostl 
zimní stadion, který byl v roce 2011 i přes protesty veřejnosti srovnán se zemí. Také 
později vybudovaný tenisový areál už je jen skanzenem sportovních vzpomínek. Praha 
až teď udělala další krok k novému rozvoji Štvanice.  
 

"Současný název získal pražský ostrov i díky tomu, že se na něm pořádaly divoké 
štvanice. V dvoupatrové aréně se utkávali psi s medvědy, kanci či býky. Štvanice zatrhl 
až císařský zákaz z roku 1802. Pomyslná štvanice kvůli Štvanici se spustila o více než 
dvě stě let později…  
Zimní stadion byl za zvuků Smetanovy Libuše oficiálně otevřen 6. listopadu 1932, i když 
v provizorním režimu se tu konaly mezistátní hokejové zápasy už dříve. Národní tým 
Československa na domácím ledě získal na hokejovém mistrovství světa v roce 1947 
poprvé zlaté medaile. Na Štvanici se konaly celkem čtyři světové šampionáty v ledním 
hokeji (1933, 1938, 1947 a 1959). Kvůli mistrovství Evropy v basketbalu žen v roce 
1956 byl stadion zastřešen.  
 

Dne 11. února 1955 se na ostrově uskutečnil historicky první přímý televizní přenos 
sportovního utkání mezi mužstvem Prahy a IF Leksand. Štvanický klub LTC Praha až do 
roku 1950, kdy byl zlikvidován komunistickou mocí, vládl evropskému hokeji a získal 
jedenáct domácích titulů. Na Štvanici začínal legednární útočník a sparťanská ikona 
Vladimír Zábrodský. I v novodobé historii tu děti získávaly první hokejové dovednosti, 
ale lidé tu bruslili jen tak pro radost. Jenže na přelomu tisíciletí už se pamětníkům draly 
do očí slzy při pohledu na chátrající stadion.  
 

Od roku 1998 bylo nájemcem stadionu občanské sdružení APeX CLUB, které z vlastních 
zdrojů ledovou plochu znovu zprovoznilo. Předtím byla Štvanice dva roky mimo 
provoz. V roce 2000 získal stadion statut kulturní památky. O dva roky později však 
přišly ničivé povodně. APeX CLUB (opět údajně bez finanční pomoci magistrátu) už v 
listopadu 2002 znovu obnovil provoz. Hlavní město však v roce 2008 bez údání důvodů 
nájemní smlouvu vypovědělo, platnost výpovědi o tři roky později potvrdil také soud.  
Nenasytnost pražských radních  
Obecně prospěšná společnost Kverulant, která vyvolává tlak veřejnosti proti špatnému 
fungování státní správy, tvrdí, že vedení metropole tehdy nechalo štvanický stadion 
zanedbat a následně zbourat kvůli smlouvě s firmou Meridianspa, která chtěla v rámci 
revitalizace na "pietním místě" českého hokeje postavit hotel.  
"Bourat památkově chráněný stadion je asi přeci jenom trochu moc i na otrlé a 
zasloužilé magistrátníky. Kdyby však stadion spadl, tak by žádná památka nebyla a 
mohl by být hotel. A stadion samozřejmě spadne, když se nebude opravovat. A 
opravovat se nebude, když nebudou peníze. A tak magistrát nedával na opravu či 
provoz svého majetku ani korunu. Přestože jinde byl docela štědrý," kritizuje rozsáhlý 
článek na webu Kverulant.org.  
 

V inkriminovaném roce 2011 si nechal magistrát od státního podniku Technický a 

https://www.denik.cz/regiony/zbourani-stvanice-zimni-stadion-hokej-magistrat-praha-ostrov-revitalizace-lavka.html
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zkušební ústav Praha vypracovat posudek na stav budovy, které se propadla střecha. 
Odborný posudek nejdříve doporučil variantu demolice, nebo opravy. Magistrátní 
úředníci však znalcům poradili, že je potřeba stanovisko "aktualizovat, protože se 
změnily klimatické podmínky". Pak už zůstala jediná možnost. Hokejový stadion na 
Štvanici se bude bourat.  
"Stadion přežil několik režimů i stoletou vodu. Zkázu mu přinesla až nenasytnost 
pražských radních," uvedli lidé z Kverulantu, podle nichž hlavní roli sehrála tehdejší 
radní pro majetek Alexandra Udženija (ODS), zkorumpovaná zmiňovanou firmou 
Meridianspa. Politička je nyní šéfkou občanských demokratů v zastupitelstvu a 
místostarostkou Prahy 2.  
Postavte repliku, vzkázal Záruba političce z ODS  
Když Udženija prostřednictvím twitterového účtu před loňskými Vánoci kritizovala 
současnou koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-
ČSL), zareagoval také populární televizní komentátor Robert Záruba. "Jasně: pro Vás je 
v centru Prahy spousta památek ke zbourání, ale jedna Štvanice stačila. Vy byste měla 
začít tím, že na místě nesmyslně zdemolovaného stadionu postavíte jeho repliku - do 
té doby Vám osobně racionálně uvažující občan nemůže věřit," napsal Záruba.  
Praha chtěla RejnokaV průběhu času se mluvilo o revitalizaci Štvanice téměř každý rok. 
Zmiňovanou lávku z Holešovic do Karlína prosazovala kromě Čižinského také radnice 
Prahy 8. Na konci roku 2016 se uvažovalo, že by na ostrově mohlo vzniknout 
multifunkční centrum Rejnok podle návrhu architekta Jana Kaplického. Stavbu přitom 
stopli radní v Českých Budějovicích, byť zesnulý architekt projektoval koncertní budovu 
pro jihočeské město. Pražská koalice ANO, ČSSD, Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL) 
chtěla Rejnoka jako náhradu za Kaplického blob, tedy dosud nerealizovanou budovu 
Národní knihovny na Letné. Vzkřísit projekt na obnovu Štvanice napadlo vedení 
metropole v čele s exprimátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) před dvěma lety. Teď se 
jejich nástupci rozhodli pustit na tenký led kdysi slavného ostrova.  
Před téměř devíti lety kromě hokejových nadšenců a občanských sdružení protestoval 
rovněž Národní památkový ústav, který demolici (městský rozpočet vyšla na 37 milionů 
korun) považoval za závažné pochybení a vyzval k jejímu zastavení. Magistrát čelil i 
trestnímu oznámení, které však bylo záhy odloženo s tím, že k trestnému činu nedošlo. 
"Kverulant nechce kritizovat práci policie, ale názor, že zboření památkově chráněného 
stadionu je trestuhodná lumpárna, mu někdo vymluví těžko."  
Udženija pak veřejnosti oznámila: "Mojí snahou je nejen obnovit stadion na 
štvanickém ostrově, ale Fuchsovu kavárnu a přilehlé prostory využít pro muzeum 
'českého ledu' a českou hokejovou síň slávy. Dokážu si představit, že se pak stadion 
stane místem návštěv nejen Pražanů, ale všech fanoušků hokeje a jiných ledních 
sportů." Praha nakonec vypověděla i smlouvu s Meridianspa. Bývalý primátor Bohuslav 
Svoboda (ODS) kauzu ustál.  
Jenže až v roce 2020 se začalo znovu něco dít. Rada hlavního města schválila záměr 
realizace veřejné zakázky "Využití a rozvoj území ostrova Štvanice", kterým navazuje 
na dvoukolovou veřejnou soutěž z roku 2013 s názvem "Návrh řešení využití a rozvoje 
území ostrova Štvanice v Praze".  
 

V Praze jsme v komunálních volbách měli spojit síly my, @TOP09cz a @kducsl a oslovit 
liberálně-konzervativní voliče. Byl by svatý pokoj od arogantních Pirátů a Čižinského s 
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jeho kobylkami. #Spoluprace #NikdyNeniPozde  
— Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) December 18, 2019  
První místo tehdy odborná porota neudělila, druhé místo získalo studio RKAW, avšak 
výsledky musel magistrát tajit, protože probíhalo na popud jednoho z účastníků řízení 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Projekt prosazoval v průběhu roku 
2017 také starosta sedmé městské části a jeden z nynějších magistrátních lídrů Jan 
Čižinský (Praha sobě).  
 

Praha nyní formou jednacího řízení bez uveřejnění osloví přímo Radka Kovaříka coby 
jednoho z oceněných účastníků tendru. Předpokládaná doba realizace zakázky je od 
roku 2020 do roku 2022 a její odhadovaná hodnota činí 35 milionů korun. "Potenciál 
ostrova jako rekreačního areálu pro okolní čtvrti vzroste také v souvislosti s realizací 
lávky mezi Holešovicemi a Karlínem," uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek 
zodpovědný za místní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Právě tento projekt podle 
magistrátu patří mezi menší záměry, které už jsou (nebo budou) realizovány: 
rekonstrukce Negrelliho viaduktu, oprava Hlávkova mostu, Fuchsovy kavárny nebo 
obnova zeleně.  
Projekt je otevřený všem myšlenkám  
"Ostrov Štvanice má potenciál stát se významným rekreačním místem v centru města 
a odlehčit tak přetíženým náplavkám v centru či velkým pražským parkům. Současný 
zanedbaný stav Štvanice však tomuto potenciálu neodpovídá, a proto to hodláme 
změnit," doplnil primátorův náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).  
Pražský deník se pokoušel zjistit, zda projekt počítá v budoucnu i se slibovanou 
obnovou zimního stadionu. "V soutěžním návrhu se s tím nepočítalo, ale je jasné, že s 
časovým odstupem bude muset dojít k aktualizaci přístupu ze strany města," nadějně 
naznačil radní Hlaváček. "A pro zajímavost dodávám, že soutěžní návrh ponechával 
tenisový stadion k multifunkčnímu využití," napsal Hlaváček redakci Pražského deníku.  
Podle Hlaváčka byl vítězný návrh koncipován trochu jako otevřený příběh, i když 
většina záměrů by měla směřovat k městské rekreaci. O konkrétním využití Štvanice se 
rozhodne až na základě diskuze, kterou by měla připravit kancelář participace 
magistrátního Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). "Každý podnět bude 
vyhodnocen. Nyní je stále projekt otevřený všem myšlenkám," uvedl primátorův 
náměstek.  
 

URL| https://www.denik.cz/regiony/zbourani-stvanice-zimni-stadion-hokej-magistrat-
praha-ostrov-revitalizace-lavka.html  

« zpět na obsah   
    
   

34. Kverulant: Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových map      

14.01.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
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Odkaz na originál   

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Developer-stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map-609988
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Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 
Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový 
komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba.  
 

Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území 
nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak nezvyšovala 
svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, 
kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím 
mávli rukou. Proto Kverulant v celé věci dnes podal trestní oznámení.  
 

Kdo zfalšoval povodňové mapy Prahy ve prospěch developera?  
 

To je otázka pro policii České republiky. Ta by měla vyšetřit, jak je možné, že dvojice 
developerů, nechvalně známý Miloslav Černý, majitel firmy České přístavy a.s. (ZDE), a 
Tamir Winterstein, postavila v Praze Holešovicích bytový komplex se stovkami bytů v 
aktivní zátopové zóně. Projekt Prague Marina II stojí na břehu řeky Vltavy v místě, kde 
podle odborníků a zákonů České republiky nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. 
Zákon zde zapovídá jakékoliv výjimky. Tento zákon vznikl proto, že aktivní zátopové 
pásmo je území, kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu. Přesto zde dnes stojí tři bytové domy. Tyto domy nejenom že 
ohrožují své obyvatele, ale také vytváří překážku, díky které jsou ohroženy i budovy v 
přilehlém okolí.  
 

Celý koncept vymezování aktivního zátopového území je postaven na tom, že se jedná 
o preventivní opatření ochrany před povodněmi. Stavby v něm významně ovlivňují 
průtokové poměry. Již jen zpevňováním půdy dochází k tomu, že pak není schopna 
nasáknout vodu, kterou by pojala v případě, že by v daném území nebyla provedena 
zástavba. Proto je naprosto zásadní, aby byla tato omezení důsledně dodržována.  
 

Jak je to možné?  
 

Díky zfalšovaným povodňovým mapám! Zátopová území stanovuje tzv. vodní zákon, 
na jehož základě je vytvořena mapa stanovující jednotlivé stupně ochrany. V praxi to 
znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu subjektu zpracování takové mapy. 
Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady při 
rozhodování o povolování staveb. Jenomže základní mapa je současně podkladem pro 
online mapy, které si vytvoří například Magistrát hlavního města Prahy nebo IPR. A 
pokud se takové mapy zfalšují, mohou být klamnými podklady pro schvalování 
nezákonných staveb. A to se zde pravděpodobně stalo. Pokud se podíváme na mapy 
zkopírované na Kverulantův web (ZDE), je patrné, že se vyznačení zátopových zón 
diametrálně liší. Vrcholem všeho je pak mapa územního plánu od IPR – Institutu 
plánování a rozvoje, která nezákonné stavby de facto legalizuje.  
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Kdo za to může?  
 

Kverulant si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal schvalovací 
dokumenty, které vedly k povolení těchto staveb. Z nich vyplývá, že první, kdo zřetelně 
ohýbal zákon, je Povodí Vltavy a.s. Tato organizace očividně zapomněla na svou 
odbornou zátopovou mapu a pro rozhodování využila některý z výše uvedených 
portálů. Z nich také vyčetla, že aktivní zátopové pásmo je všude jinde, než jsou 
zastavěné parcely. A tak dala stavbě kladné stanovisko. Aby si své stanovisko vydané v 
rozporu se zákonem a ve prospěch developerů pojistila, uvedla do podmínek větu, 
která ačkoliv vypadá jako legální, je ve skutečnosti dalším hrubým porušením zákona. 
Uvedla totiž: "Stavby bytových domů budou umístěny mimo stanovenou aktivní 
zátopovou zónu, nebo budou svým uspořádáním uzpůsobeny tak, aby v průtočném 
profilu nezpůsobily překážku vodnímu toku (…)" To je samozřejmě absurdní podmínka, 
jestliže je v aktivní zátopové zóně zakázáno stavět. Jejich vyjádření ovšem následně 
putovalo na všechny dotčené orgány a všichni zavřeli oči a nikdo jejich stanovisko 
nerozporoval. Vodoprávní úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, že bral stanovisko Povodí 
jako fakt, který si nemohl ověřit, jelikož nemá svou povodňovou mapu. Podle čeho 
tedy rozhoduje? Jak to dělá při povodních? Není to náhodou jen jedna velká lež? A 
nebyly hlavním motivačním faktorem při rozhodování, místo veřejného zájmu, 
úplatky?  
 

Výňatek ze souhlasného stanoviska Povodí Vltavy (ZDE) je velmi zajímavý, protože 
záhadně opomíná hlavní stavební parcely projektu Prague Marina II. Jednu úplně 
vynechá, 2356/129, a druhou, 2356/119, začlení do nicneříkajícího shluku mnoha 
parcel. Jako problémové vybere jen pár nezajímavých parcel z okolí stavby, které určí 
jako zátopové, a zakáže tam skladovat stavební materiál. Celý projekt pak schválil pod 
názvem Záměr Marina Island II. Tento název pak přeberou ostatní instituce a stejně tak 
jako Povodí Vltavy už konkrétní umístění stavby neřeší. Že by záměr?  
 

Proč to udělali?  
 

To musí vyřešit policie ČR. Jisté je ovšem to, že zmíněné stavby jsou nezákonné a 
ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není žádná výjimka, která by je 
mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány. Příkladem budiž 
demolice domu v Lounech z prosince roku 2019. Před zhruba deseti lety ho tam 
načerno postavil zastupitel Jan Čáka z uskupení Volby pro město. Stavební úřad zpětně 
povolení nevydal, protože v této záplavové zóně se stavět nesmí. Zastupitel se roky 
bránil i u soudů, ale stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. Pod 
hrozbou exekučního bourání si majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na 
jeho náklad rozebrali.  
 

Pokud bude stát postupovat dle práva, bude muset být nařízena likvidace i v případě 
tří domů projektu Prague Marina II. Co na to jejich současní vlastníci? Ti to ještě 
nevědí, ale určitě je to bude zajímat. A na kom by se měli hojit? To musí vyřešit policie, 
ale vždy je dobré se ptát, komu to prospělo.  
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Trestní oznámení  
 

Jak už bylo zmíněno, Kverulant v celé věci dnes podal trestní oznámení. Trestní 
oznámení má 10 stran, obsahuje množství příloh a popisuje jednání, které dle 
Kverulantova názoru naplňuje definici hned pěti trestných činů trestního zákoníku:  
 

Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329  
 

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330  
 

Přijetí úplatku podle § 331  
 

Podplácení podle § 332  
 

Nepřímé úplatkářství podle § 333  
 

Pachatelů je dle Kverulantova názoru několik. Předně jsou to investoři stavby Tamir 
Winterstein a Miloslav Černý prostřednictvím svých společností, vedení podniku 
Povodí Vltavy, IPR, vodoprávní úřad městské části Prahy 7, stavební odbor městské 
části Prahy 7 a vodoprávní úřad Magistrátu hlavního města Prahy. Zamyslet by se nad 
sebou měl i současný starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka 
Burgerová, protože za jejich působení a díky jejich lidem byl celý podvodný projekt 
zrealizován.  
 

Ing. Vojtěch Razima  
zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Developer-
stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map-609988  

« zpět na obsah   
    
   

35. Kdy se za ochranou životního prostředí skrývá ekobyznys, zazní v 
Rozstřelu      

19.01.2020  zpravy.iDNES.cz - lesa  
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 
Odkaz na originál   

Tyto dvě organizace mezi sebou vedou spory. Jedním z nich je, že společnost Kverulant 
dlouhodobě tvrdí, že často deklarované ušlechtilé ekologické pohnutky jsou mnohdy 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-aktivista-greenpeace-reditel-organizace-kverulant.A200106_131203_domaci_lesa
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jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys.  
 

Policie chce obžalovat aktivisty za obsazení chvaletické elektrárny  
 

V pořadu Rozstřel bude moderátor směřovat otázky na četné protesty, které blokují a 
v minulosti blokovaly výstavbu klíčové dopravní infrastruktury.  
 

Kdo a jak dokáže opravdu nezávisle posoudit relevanci takových protestů? Kdo platí 
ekologické organizace? Nedochází ke zbytečným průtahům a brzdění vývoje průmyslu i 
dopravy v ČR?A jak vůbec rozeznat opodstatněné ekologické snahy od pouhého 
environmentálnímu džihádu?  
 

Greenpeace je nevládní enviromentální organizace s pobočkami ve více než padesáti 
zemích světa. Počátky této globální organizace sahají až do roku 1971. Cílem hnutí je 
zajistit schopnost Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Kampaně organizace 
se týkají globálních problémů, se kterými se v moderním světě potýkáme, například 
změna klimatu, odlesňování, nadměrný rybolov, ale i jaderné hrozby.  
 

Na pronájmu reklamy na mostech Praha tratí miliony, tvrdí sdružení  
 

Kverulant je obecně prospěšná organizace, která se věnuje řešení konkrétních 
problémů ve veřejném zájmu. "Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a 
dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní 
řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných 
možností, zájem a podpora veřejnosti," píše o sobě na webových stránkách 
organizace.  
 

Foto:  
V přístavu v Hamburku protestovali i aktivisté Greenpeace. (2. července 2017)  
Reuters  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-aktivista-greenpeace-reditel-
organizace-kverulant.A200106_131203_domaci_lesa  

« zpět na obsah   
    
   

36. Ekoaktivisté stvořili novou ideologii, vmetl Razima Rovenskému v 
Rozstřelu      

20.01.2020  zpravy.iDNES.cz - zaz, lesa  
klíčová slova: Kverulant (7); Razima (6); organizace (3); Vojtěch (2); společnost  

 
Odkaz na originál   

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-aktivista-greenpeace-reditel-organizace-kverulant.A200106_131203_domaci_lesa
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Tyto dvě organizace mezi sebou vedou spory. Jedním z nich je, že společnost Kverulant 
dlouhodobě tvrdí, že často deklarované ušlechtilé ekologické pohnutky jsou mnohdy 
jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys.  
 

"Já se obávám, že už desítky let je ekologický aktivismus něco, co už nepřináší 
hodnoty," řekl Vojtěch Razima.  
 

Zpočátku 90. let podle něj šlo hlavně o ochranu životního prostředí. To se již radikálně 
zlepšilo a aktivisté začali svou činnost politizovat, což v důsledku vedlo k přimíchávání 
biopaliv nebo zavedení emisních povolenek.  
 

Aktivisty viní také z toho, že z diskuse o globálním oteplování se stal souboj dvou stran, 
které na sebe pouze pokřikují své argumenty.  
 

Jan Rovenský z organizace Greenpeace připouští, že činnost některých ekologických 
organizací může být sporná. Sám může mluvit hlavně za Greenpeace. Podle něj však 
nelze říct, že ekologické organizace jsou primárně špatné.  
 

Razima vidí jako velkou hrozbu do budoucna zdražování paliv a obrovské investice ze 
státního rozpočtu. "Ceny obnovitelných zdrojů dlouhodobě klesají, zatímco ceny 
fosilních paliv rostou," oponoval Rovenský.  
 

V dohledné budoucnosti bude podle něj většina obnovitelných zdrojů dostupná bez 
veřejných dotací.  
 

Domnívá se také, že trh je zdeformovaný nejen dotacemi pro obnovitelné zdroje, ale i 
externími náklady, které způsobuje spalování uhlí tím, jak škodí životnímu prostředí. 
Pokud by uhelné elektrárny měly platit i škody, které jejich znečištění způsobí, byla by 
cena energie, kterou vyprodukují dvojnásobná.Centrum pro otázky životního prostředí 
UK tvrdí, že Česko každoročně doplácí 50 miliard korun na škody způsobené uhelnou 
energetikou. Třetinu uhelnách elektráren můžeme zavřít hned  
 

K tomu je však Razima z organizace Kverulant značně skeptický. Ekologové argumentují 
také tím, že stále více modernější a ekologičtější technologie budou dostupné i díky 
tomu, že se budou vyrábět ve větším množství. Tvrdí také, že ceny obnovitelných 
zdrojů jsou stále nižší.  
 

Padla i dotaz na to, kdy konkrétně by Česko mohlo elektrárny spalující fosilní paliva 
zavřít. "Třetinu uhelných elektráren bychom mohli zavřít zítra," uvedl Rovenský. Česko 
by podle něj pouze přestalo vyvážet elektřinu do zahraničí. Zbytek uhelných elektráren 
lze nahradit do roku 2030, domnívá se.Netýká se to však tepláren, které produkují 
kromě elektrického proudu i teplo. Jádro však nahradit tak snadno nejde.  
 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 71 

 

"To je naprosto absurdní, protože to nemáme čím nahradit," řekl v reakci na uzavírání 
uhelných elektráren Razima. Řekl také, že sám nemá recept na to, jak je se přímo 
zbavit uhlí. Uvědomuje si, že uhlí je cenná surovina například pro chemický průmysl. 
"Spalovat uhlí ve velkém asi není úplně nejrozumnější záležitost. Asi bychom se měli 
pokoušet ho nahradit něčím co dává smysl, mně ten smysl dává jádro," uvedl.  
 

Temelín lze podle ekologů obnovitelnými zdroji nahradit mezi lety 2040 až 2050. 
Razima je k těmto odhadům však velmi skeptický. "To už bychom ty zdroje měli mít 
praktický postavené, to je přece naprostý nesmysl," řekl. Investice v řádu stovek 
miliard  
 

Rovenský připustil, že investice do obnovitelných zdrojů budou v řádu v řádu stovek 
miliard. Velké investice však vyžadují jak obnovitelné zdroje, tak i ty ostatní. Ocenil, že 
Česko se připojilo k závazku EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. "Jdeme 
dobrým směrem, ale ne dostatečně rychle," dodal.  
 

"My nebude uhlíkově neutrální v roce 2050 ani náhodou," reagoval ředitel organizace 
Kverulant. I když celá EU bude uhlíkově neutrální, nestane se podle něj vůbec nic.  
 

Na pronájmu reklamy na mostech Praha tratí miliony, tvrdí sdružení  
 

Greenpeace je nevládní enviromentální organizace s pobočkami ve více než padesáti 
zemích světa. Počátky této globální organizace sahají až do roku 1971. Cílem hnutí je 
zajistit schopnost Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Kampaně organizace 
se týkají globálních problémů, se kterými se v moderním světě potýkáme, například 
změna klimatu, odlesňování, nadměrný rybolov, ale i jaderné hrozby.  
 

Kverulant je obecně prospěšná organizace, která se věnuje řešení konkrétních 
problémů ve veřejném zájmu. "Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a 
dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní 
řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných 
možností, zájem a podpora veřejnosti," píše o sobě na webových stránkách 
organizace.  
 

Foto:  
Ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima v diskusním pořadu Rozstřel.  
Michal Růžička, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-aktivista-greenpeace-reditel-
organizace-kverulant.A200106_131203_domaci_lesa  

« zpět na obsah   
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37. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTÚ      

31.01.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 
Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti 
firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí.  
 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem 
od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ 
rozhoduje o miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona 
veřejnými funkcionáři.  
 

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 
hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 
které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. 
Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
 

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 
jmenoval a předsedkyní ČTÚ.  
 

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši 1 mld. Kč.  
 

Kverulant dnes vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. 
Vláda ČR postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
 

Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa (ZDE) šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 
2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být 
výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém 
konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se 
Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady 
ČTÚ stal Jiří Peterka. Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem. Z této 
pozice odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů (ZDE).  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-vyzval-

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-CTU-612041
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vladu-k-odvolani-predsedkyne-CTU-612041  

« zpět na obsah   
    
   

38. Odvolání Nováka z čela ČTÚ je v rozporu se zákonem, tvrdí Lupa. 
Rozhodnutí úřadu mohou být napadnutelná      

31.01.2020  iHNed.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

Vláda v pondělí odvolala šéfa Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra 
Nováka na návrh ministerstva průmyslu a obchodu podle serveru Lupa.cz v rozporu se 
zákonem, odvolání proto není platné. Pochybné by tím pádem bylo i následné 
jmenování jeho nástupkyně Hany Továrkové. V budoucnu proto mohou být kvůli 
těmto pochybnostem rozhodnutí ČTÚ napadnutelná, uvedl server. Ministerstvo ale 
považuje zvolený postup za správný a tvrdí, že Novákovo odvolání platí.  
 

Novák v pátek v Radiožurnálu uvedl, že to, co je určitě platné a účinné, je jeho 
rezignace. Zda své odvolání napadne, ještě probírá se svými právníky. Rozhodnutí by 
mělo padnout do dvou týdnů.  
 

Základním problémem je, že kabinet odvolal Nováka jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a 
ponechal jej ve funkci jejího řadového člena. Zákon ale připouští jen jednu možnost, 
jak může předseda skončit, a to tím, že zanikne jeho členství v radě, tvrdí Lupa.  
 

Úřad vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) podle článku nesplnil ani další zákonnou 
náležitost. Podle zákona musí odvolanému radnímu v den odvolání doručit 
zdůvodnění, které musí také zveřejnit. Ministerstvo tvrdí, že Novákovi odeslalo dopis 
hned po pondělním zasedání, odůvodnění nicméně nezveřejnilo.  
 

Ministerstvo průmyslu je přesvědčeno o tom, že odvolání bylo v pořádku. "Jaromír 
Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní 
akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem rady a jiné v souvislosti s 
předsedou rady," sdělila serveru Lupa mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.  
 

I přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky Novák v pondělí 
sám na funkci předsedy i člena rady rezignoval, a to k pátku. "Od 1. února 2020 tedy 
bude rada patrně bez hlavy a bez jednoho člena," uvedla Lupa.  
 

Pochybnosti panují i kolem Továrkové, která porušila podle předběžného posouzení 
ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Továrková podle veřejných registrů 
stále figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil Deník N. Podle 
Havlíčka už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených 

http://domaci.ihned.cz/c1-66714650-odvolani-novaka-z-cela-ctu-je-v-rozporu-se-zakonem-na-funkci-presto-sam-rezignoval


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 74 

 

společnostech. Továrková se stala členkou Rady ČTÚ loni v listopadu, čímž se na ni 
začal vztahovat zákon o střetu zájmů. Vzhledem ke své funkci by neměla podnikat, 
sedět v představenstvu nebo dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnaná.  
 

Protikorupční organizace Kverulant.org v pátek vyzvala dopisem vládu, aby Továrkovou 
z funkce odvolala. Podle zákona měla 30 dnů od jmenování do Rady na to, aby přestala 
být činná v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 
nestalo. Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly podle Kverulanta 
od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši miliardy korun.  
 

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou v pondělí hned poté, co odvolala Nováka. 
Dosavadní předseda úřadu krátce předtím sám oznámil rezignaci kvůli snaze 
ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 
5G.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66714650-odvolani-novaka-z-cela-ctu-je-v-rozporu-
se-zakonem-na-funkci-presto-sam-rezignoval  

« zpět na obsah   
    
   

39. Vláda odvolala Nováka z čela ČTÚ v rozporu se zákonem, tvrdí server      

31.01.2020  lidovky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

Navíc v budoucnu mohou být kvůli těmto pochybnostem rozhodnutí ČTÚ 
napadnutelná, uvedl server. Ministerstvo ale považuje zvolený postup byl správný a 
tvrdí, že Novákovo odvolání platí.  
 

Novák v pátek v Radiožurnálu uvedl, že to, co je určitě platné a účinné, je jeho 
rezignace. Zda své odvolání napadne, ještě probírá se svými právníky. Rozhodnutí by 
mělo padnout do dvou týdnů.  
 

Nová šéfka ČTÚ je podle ministerstva ve střetu zájmů, stále figuruje v desítce firem  
 

Základním problémem je to, že kabinet odvolal Nováka jen z funkce předsedy Rady 
ČTÚ a ponechal jej ve funkci jejího řadového člena. Zákon ale připouští jen jednu 
možnost, jak může předseda skončit, a to tím, že zanikne jeho členství v radě, tvrdí 
Lupa.  
 

Úřad vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) podle článku nesplnil ani další zákonnou 
náležitost. Podle zákona musí odvolanému radnímu v den odvolání doručit 

https://www.lidovky.cz/domov/lupa-vlada-odvolala-novaka-z-cela-ctu-v-rozporu-se-zakonem.A200131_151308_ln_domov_ele
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zdůvodnění, které musí také zveřejnit. Ministerstvo tvrdí, že Novákovi odeslalo dopis 
hned po pondělním zasedání, odůvodnění nicméně nezveřejnilo.  
 

Ministerstvo průmyslu je přesvědčeno o tom, že odvolání bylo v pořádku. "Jaromír 
Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. Právní 
akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v souvislosti s 
předsedou Rady," sdělila serveru Lupa mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.  
 

Předsedu ČTÚ Nováka odvolala vláda, na jeho místo nastupuje Továrková. Aukce 5G se 
bude vypisovat znovu  
 

I přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky Novák v pondělí 
sám na funkci předsedy i člena Rady rezignoval, a to k poslednímu dni v měsíci. "Od 1. 
února 2020 tedy bude Rada patrně bez hlavy a bez jednoho člena," uvedla 
Lupa.Pochybnosti o Továrkové  
 

Protikorupční organizace Kverulant.org v pátek vyzvala dopisem vládu, aby Továrkovou 
z funkce odvolala. Podle zákona měla 30 dnů od jmenování do Rady na to, aby přestala 
být činná v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 
nestalo. Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly podle Kverulanta 
od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši miliardy korun.Pochybnosti 
panují i kolem Továrkové, která porušila podle předběžného posouzení ministerstva 
spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Továrková podle veřejných registrů figuruje v 
desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil Deník N. Podle Havlíčka už 
Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených společnostech. 
Továrková se stala členkou Rady ČTÚ loni v listopadu, čímž se na ni začal vztahovat 
zákon o střetu zájmů. Vzhledem ke své funkci by neměla podnikat, být v 
představenstvu nebo dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnaná.  
 

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou v pondělí poté, co odvolala Nováka. 
Dosavadní předseda úřadu krátce předtím oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva 
průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.  
 

Foto:  
Předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák.  
MAFRA  
 

URL| https://www.lidovky.cz/domov/lupa-vlada-odvolala-novaka-z-cela-ctu-v-
rozporu-se-zakonem.A200131_151308_ln_domov_ele  

« zpět na obsah   
    
   

40. Lupa: Vláda odvolala Nováka z čela ČTÚ v rozporu se zákonem      
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31.01.2020  parlamentnilisty.cz - čtk  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

Vláda v pondělí odvolala šéfa Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra 
Nováka na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu podle serveru Lupa.cz v rozporu se 
zákonem, odvolání proto není platné. Pochybné by tím pádem bylo i následné 
jmenování jeho nástupkyně Hany Továrkové. Navíc v budoucnu mohou být kvůli těmto 
pochybnostem rozhodnutí ČTÚ napadnutelná, uvedl server. Ministerstvo ale považuje 
zvolený postup za správný a tvrdí, že Novákovo odvolání platí.  
 

Novák dnes v Radiožurnálu uvedl, že to, co je určitě platné a účinné, je jeho rezignace. 
Zda své odvolání napadne, ještě probírá se svými právníky. Rozhodnutí by mělo 
padnout do dvou týdnů.  
 

Základním problémem je to, že kabinet odvolal Nováka jen z funkce předsedy Rady 
ČTÚ a ponechal jej ve funkci jejího řadového člena. Zákon ale připouští jen jednu 
možnost, jak může předseda skončit, a to tím, že zanikne jeho členství v radě, tvrdí 
Lupa.  
 

Úřad vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) podle článku nesplnil ani další zákonnou 
náležitost. Podle zákona musí odvolanému radnímu v den odvolání doručit 
zdůvodnění, které musí také zveřejnit. Ministerstvo tvrdí, že Novákovi odeslalo dopis 
hned po pondělním zasedání, odůvodnění nicméně nezveřejnilo.  
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je přesvědčeno o tom, že odvolání bylo v pořádku. 
"Jaromír Novák byl informován dopisem včetně zdůvodnění ihned po schválení vládou. 
Právní akty jsou platné. Pravomoci jsou jiné v souvislosti s členem Rady a jiné v 
souvislosti s předsedou Rady," sdělila serveru Lupa mluvčí úřadu Štěpánka Filipová.  
 

I přes pochybnosti o platnosti odvolání a jmenování nové ředitelky Novák v pondělí 
sám na funkci předsedy i člena Rady rezignoval, a to k dnešnímu dni. "Od 1. února 
2020 tedy bude Rada patrně bez hlavy a bez jednoho člena," uvedla Lupa.  
 

Pochybnosti panují i kolem Továrkové, která porušila podle předběžného posouzení 
Ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Továrková podle veřejných registrů 
figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil Deník N. Podle 
Havlíčka už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených 
společnostech. Továrková se stala členkou Rady ČTÚ loni v listopadu, čímž se na ni 
začal vztahovat zákon o střetu zájmů. Vzhledem ke své funkci by neměla podnikat, být 
v představenstvu nebo v dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnána.  
 

Protikorupční organizace Kverulant.org dnes vyzvala dopisem vládu, aby Továrkovou z 
funkce odvolala. Podle zákona měla 30 dnů od jmenování do Rady na to, aby přestala 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lupa-Vlada-odvolala-Novaka-z-cela-CTU-v-rozporu-se-zakonem-612065
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být činná v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 
nestalo. Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly podle Kverulanta 
od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši miliardy korun.  
 

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou v pondělí poté, co odvolala Nováka. 
Dosavadní předseda úřadu krátce předtím oznámil rezignaci kvůli snaze Ministerstva 
průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lupa-Vlada-odvolala-Novaka-z-
cela-CTU-v-rozporu-se-zakonem-612065  

« zpět na obsah   
    
   

41. Praha více omezí reklamu na městském majetku. Chce z ní vyšší výnosy      

18.02.2020  praha.iDNES.cz - ČTK, iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant; Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Hlavní město pokračuje v boji s reklamním smogem a politici hodlají ještě více omezit 
inzerci na majetku města. Počet reklamních nosičů na lampách se sníží o téměř 30 
procent, uvedl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Diskutuje se také o mobiliáři, 
například přístřešcích pro MHD, které Praha plánuje nakoupit.  
 

Politici také chtějí větší výnosy z reklamy pro město. Pražský magistrát proto vytvořil 
pravidla označování provozoven v památkové rezervaci v domech vlastněných 
městem.  
 

Ta například určují, že polep na výloze obchodu nemá být větší než 20 procent 
prosklené plochy. Na štíty pak nebude možné dávat vyobrazení prodávaného 
produktu, například plastové trdelníky. Poutače budou muset být zhotoveny z 
tradičních materiálů jako kov, dřevo či sklo.  
 

Koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) má boj s 
vizuálním smogem, tedy zamořením veřejného prostoru agresivní reklamou, v 
programovém prohlášení.  
 

"Úkolem kolegů v oblasti památkové péče a územního rozvoje je říct, jaké je snesitelné 
množství takovýchto nosičů na území hlavního města. Mým úkolem je zajistit 
adekvátní výnos," uvedl radní pro příslušnou oblast Jan Chabr.  
 

Dodal, že v ideálním případě by se podařilo snížit množství reklamy a zároveň zvýšit 
částku, kterou z ní město má. To je podle Chabra právě případ reklamy na veřejném 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/reklama-praha-jcdecaux-mhd-zastavky-vizuaalni-smog.A200218_132105_praha-zpravy_rts
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osvětlení, kterou má na starosti městská firma Technologie hlavního města Prahy 
(THMP).  
 

Ta nyní vyhlásily 15 menších tendrů na reklamní plochy. Zatím bylo uzavřeno sedm z 
nich a podle radního se počet reklamních ploch snížil z 1883 na 1378, tedy o zhruba 30 
procent. Současně se ve většině případů plochy zmenšily a podle Chabra nové smlouvy 
zajistí městu o 85 procent vyšší výnos. THMP také loni začal lampy natírat nátěrem, 
které brání černým výlepům.Kolik reklamy na zastávkách MHD je únosné  
 

Přístřešky na zastávky MHD si Praha koupí sama, rozhodli radní  
 

Kromě toho se debatuje i o redukci reklamy na přístřešcích MHD, které nyní vlastní a 
provozuje firma JCDecaux. Město však její mobiliář plánuje příští rok nahradit vlastním. 
Novou podobu přístřešků Praha už má a nyní plánuje vypsat tendr na nákup 930 kusů. 
O tom, na kolika z nich bude umístěna reklama, se podle Chabra bude jednat.  
 

V minulosti město vizuální smog omezilo v památkové rezervaci, kde jsou například 
reklamy na lampách zakázány. Koncem loňského roku také radní schválili pravidla 
označování provozoven v historickém centru, které jsou umístěny v domech patřících 
městu.  
 

"Chceme jít příkladem pro další vlastníky, kteří pronajímají prostory pro podnikání," 
řekla Třeštíková. Řídit se pravidly podle radní již slíbila radnice Prahy 1.  
 

Moc reklamy škodí  
 

Proti vizuálnímu smogu v poslední době protestovala skupina Zhotoven, která se 
označuje za spolek umělců a architektů. Kritizovala novou zastávku pro MHD a obecně 
přístup vedení magistrátu. Za spolek nikdo konkrétní nevystupoval, na jeho 
facebookové stránce lidé opakovaně vznesli dotaz na napojení na JCDecaux.  
 

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že po nedávné chybě Facebooku se ukázalo, že 
jedním ze dvou správců stránky na sociální síti je je podnikatel Michael Skřivan, který 
se živí správou internetových projektů a dříve pracoval pro politické strany i soukromé 
subjekty.  
 

Skřivan serveru iDNES.cz potvrdil, že se na fungování stránky podílel. "Ty stránky přímo 
útočily na vedení města a obviňovaly zejména pana primátora Hřiba z neschopnosti, 
byly přímo řízeny mluvčím JCDecaux, Jiřím Chvojkou. Nadále se již odmítám na 
podobných projektech podílet, a proto jsem se rozhodl svoji činnost pro JCDecaux 
ukončit," uvedl Skřivan.  
 

Chvojka i spolek Zhotoven toto nařčení popřely. "Na stránky Zhotoven jsem nikdy 
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neměl přístup. Kdybych to dělal já, vypadala by ta věc jinak. Nevím, co k tomu dal 
dodat," uvedl v reakci Chvojka.  
 

Stejně tomu mělo být v případě iniciativy Vizuální smog, kterou navenek prezentuje 
Lukáš Bech, který kdysi proslul dětskou rolí v televizním seriálu Létajícíc Čestmír.  
 

Proti vizuálnímu smogu dlouhodobě vystupuje i neziskovka Kverulant. "Přestože Praha 
deklaruje, že chce omezit vizuální smog, vypsala koncem roku 2019 tendr na pětiletý 
pronájem reklamního prostoru na 2500 sloupech veřejného osvětlení," řekl Vojtěch 
Razima, který za Kverulanta vystupuje. Dodal, že velká část nových reklam bude 
osvětlena a budou tak ještě agresivnější.  
 

Foto:  
Ilustrační snímek  
MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/praha/zpravy/reklama-praha-jcdecaux-mhd-zastavky-
vizuaalni-smog.A200218_132105_praha-zpravy_rts  

« zpět na obsah   
    
   

42. Vojtěch Razima: Smlouvy za stamiliony podepsal Středočeský kraj bez 
soutěže      

19.02.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (9); Kverulanta (2); org (2); Razima; společnosti  

 
Odkaz na originál   

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem obecně prospěšné společnosti Kverulant.org je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a 
přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel 
stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína 
plnou úplatků.  
 

Před koncem roku 2019 se Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové 
rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, a prodloužil smlouvy se stávajícími 
autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024, přičemž s dalšími uzavřel nové, ale 
rovněž bez soutěže. Kverulant.org tehdy podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten 
mu nyní napsal, že podnět šetří.  
 

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Smlouvy-za-stamiliony-podepsal-Stredocesky-kraj-bez-souteze-614132
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nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z 
eráru krev neteče.  
 

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a 
krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené 
prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s 
běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, 
aby mu tyto smlouvy předložil.  
 

Kverulant tehdy zjistil, že všechny smlouvy byly uzavřeny "z ruky" nezapomenutelného 
hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009, těsně před tím, než byla krajům 
zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy 
platily 10 let. Rathovi "hoši" tak tehdy zavázali kraj vyplatit přinejmenším celkem 6,8 
miliardy Kč.  
 

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na ministerstvo vnitra. Kverulant také 
odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové 
řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli se zdálo, že opravdu 
dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal 
výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do 
vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu 
ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
 

To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho 
dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 
podlehl.  
 

Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 procent. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun, které 
samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to 
tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až 
do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v 
nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně 
prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. prosince 2024 
vyjely výhradně vysoutěžené spoje.  
 

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
 

Další podrobnosti naleznete ZDE.  
 

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem 
vydavatele.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Smlouvy-
za-stamiliony-podepsal-Stredocesky-kraj-bez-souteze-614132  

« zpět na obsah   
    
   

43. Reklamy z mostů přes dálnice jen tak nezmizí. Střední Čechy podaly 
žalobu      

21.02.2020  novinky.cz - Bohumír Žídek  
klíčová slova: Kverulant (2); Razima (2); Razimy; spolku; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Billboardy a další reklamní zařízení měly z okolí dálnic zmizet první zářijový den roku 
2017. Dodnes se tak nestalo. Na mostech přes dálnice dokonce přibývají nové reklamy. 
Středočeský kraj kvůli nelegální reklamě podal žalobu na firmu Czech Outdoor.  
 

Jak Novinky upozornily, řada billboardů od dálnic stále nemizí. Naopak. Například na 
mostě přes dálnici D8 u odbočky na Kralupy se nedávno objevila nová reklama.  
 

https://www.novinky.cz/ekonomika/530563-reklamy-z-mostu-pres-dalnice-jen-tak-nezmizi-stredni-cechy-podaly-zalobu.html
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Řidiči si mohou všimnout řady reklam také na dálničních mostech na D5, například na 
3. kilometru, 30,5. kilometru nebo 38. kilometru.  
 

Středočeský kraj podal žalobu  
 

Podle sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou tyto mosty ve správě Středočeského 
kraje.  
 

"Jedná se o mosty, které byly součástí smlouvy, uzavřené se společností Czech 
Outdoor," sdělila Novinkám náměstkyně ředitele Krajské správy a údržby silnic Ludmila 
Poupětová.  
 

"Tato smlouva již skončila, je neplatná a v současné době je podána na zmíněnou 
firmu žaloba na vyklizení ploch mostních konstrukcí u Okresního soudu Praha – 
východ," dodala.  
 

Czech Outdoor patří do skupiny BigBoard. "K žalobě nemáme žádné informace, takže 
se nemůžeme vyjádřit," uvedla na dotaz Novinek mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská.  
 

Reklama na D5 umístěna "s vědomím obce"  
 

Reklama na mostě čeká na řidiče také na třináctém kilometru D5, a to v obou směrech. 
Vlastníkem mostu, na němž jsou reklamy umístěny, je obec Vráž.  
 

Případ tohoto mostu ukazuje na další problém – takzvané souvisle zastavěné území 
obce nepatří do ochranného pásma dálnic. Zákaz reklamy se na něj tedy nevztahuje.  
 

"Po předchozí konzultaci s ministerstvem dopravy je most v zastavěném území obce 
(zástavba z obou stran mostu). Reklama na mostě je umístěna s vědomím obce. Zatím 
o odstranění reklamy neuvažujeme," uvedla starostka Vráže Hana Maivaldová na 
dotaz Novinek.  
 

Problém se souvisle zastavěným územím  
 

Zákon o pozemních komunikacích definuje souvisle zastavěné území tak, že je na něm 
"postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 
evidenční číslo". Zda tomu tak v případě Vráže skutečně je, není jasné.  
 

POUTÁK: [Dva a čtvrt roku od zákazu billboardů. Nelegální reklamy nemizí, přibývají 
nové]  
Možná souvislá zástavba je totiž, jak je patrné z videa Novinek, vidět pouze na jedné 
straně mostu. Na jeho druhé straně už stojí jen hřbitov.  
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Skeptický byl po zhlédnutí fotografií z Google Maps i mluvčí ministerstva dopravy 
František Jemelka. "Dle přiložených fotek se dle všeho o souvisle zastavěné území 
nejedná, ani na jedné straně mostu nejsou vidět stavby, které by je tvořily," sdělil 
Novinkám.  
 

Zastavěné území obce v zákoně o pozemních komunikacích  
Souvisle zastavěným územím obce (dále jen 'území') je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:  
- na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno 
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí,  
- mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém 
obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného 
půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými 
půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.  
Navíc je problematické i samotné vyjmutí souvisle zastavěného území obce ze zákazu 
reklamy na dálnici. I kdyby totiž z obou stran mostu bylo souvisle zastavěné území 
obce, na situaci by to nic neměnilo.  
 

Reklama nemíří na řidiče, kteří jedou po mostě po území obce, nýbrž na ty, kteří 
projíždějí pod mostem. Ti to, že projíždějí pod zastavěným územím obce 
pravděpodobně vůbec nevnímají, zato však vnímají reklamu, jež jednoznačně cílí právě 
na ně.  
 

Kverulant: reklamy na mostech ještě horší než billboardy  
 

"Podle těch fotek to skutečně vypadá, že se o zastavěné území nejedná. Nicméně i 
zákonnou definici zastavěného billboardáři často zneužívají, když jako samostatnou 
stavbu počítají třeba nějakou rozvodnu nebo kapličku na hřbitově," uvedl na dotaz 
Novinek Vojtěch Razima ze spolku Kverulant, který se v tématu reklam u dálnic 
angažuje.  
 

POUTÁK: [Na dálnici zbývají stovky nelegálních billboardů, dávno měly být pryč]  
"I v případě, že by se ukázalo, že místo definici zastavěného území splňuje, rozhodně 
nejde o to, co tím měl tehdy zákonodárce na mysli. Tím byla skutečně myšlena obec, 
kde je jeden dům vedle druhého," dodal.  
 

Billboardy v obci podle Razimy nejsou taková hrozba. "Nejezdí se tam rychle, takže tam 
bych byl shovívavější. Nicméně pokud se jedná o dálnici, kde se jezdí 130 km/h, nebo 
silnice první třídy, kde je limit 90 km/h, tak to je jiná kapitola a myslím si, že zákon 
skutečně mohl škrtnout i to zastavěné území," domnívá se.  
 

Obecně považuje Razima reklamy na dálničních mostech za velký problém. "Když 
zvednete oči a podíváte se na tu reklamu, tak v periferii už ze silnice nevidíte nic. V 
tom jsou tyto reklamy ještě problematičtější než billboardy po stranách, kde lze ještě 
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vozovku nějakým způsobem vnímat," uzavřel.  
 

Zbývají přes tři stovky reklam  
 

I podle posledního sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou právě reklamní poutáky 
na mostech přes dálnice problematické. "Obecně lze říct, že právě na dálniční nadjezdy 
jsou nejvíce umisťována nová nelegální reklamní zařízení," sdělil Novinkám mluvčí ŘSD 
Jan Studecký.  
 

Z okolí dálnic ŘSD eviduje 1151 odstraněných nelegálních reklam ze zhruba 1500. 
Podle zákona měli provozovatelé odstranit reklamní zařízení z takzvaných ochranných 
pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy do konce srpna 2017.  
 

Majitelé billboardů v řadě případů dávali najevo odpor proti nové legislativě a odmítali 
spolupracovat. Na konci srpna 2017 billboardy provozovatele Czech Outdoor ze 
skupiny BigBoard zaplnila zobrazení české státní vlajky.  
 

URL| https://www.novinky.cz/ekonomika/530563-reklamy-z-mostu-pres-dalnice-jen-
tak-nezmizi-stredni-cechy-podaly-zalobu.html  

« zpět na obsah   
    
   

44. Pět poslanců si zaletělo za krásami Machu Picchu. Samozřejmě za státní. 
Výlet ódéesáka, socdemáka a dalších vyšel na 750 tisíc      

24.02.2020  parlamentnilisty.cz - Tomáš A. Nový  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 
Odkaz na originál   

V květnu 2019 neodolala volání Machu Picchu delegace poslanců Parlamentu. Jak 
informoval spolek Kverulant, tak ze sedmnáctičlenného kontrolního výboru odletělo do 
Jižní Ameriky pět poslanců. Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i 
místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen výboru Přemysl Mališ (ANO), 
poslankyně Ivana Nevludová (dříve SPD, nyní nezařazená) a místopředseda sněmovny 
Tomáš Hanzel (ČSSD).  
 

Ten letěl podle svých slov proto, že při cestách mimo Evropskou unii musí poslance 
vždy doprovázet někdo z vedení Sněmovny. Připojil se i prezident Nejvyššího 
kontrolního úřadu Miloslav Kala.  
 

"Poslanci strávili jistě hezké chvíle i v turistickém městě Cuzco, které je turistickou 
vstupní branou na Machu Picchu. Ale poslanci tam prý nebyli kvůli Machu Picchu. 
Toužili se tam údajně setkat se starostou Cuzca Victorem Boluartem Medinou. Přísně 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pet-poslancu-si-zaletelo-za-krasami-Machu-Picchu-Samozrejme-za-statni-Vylet-odeesaka-socdemaka-a-dalsich-vysel-na-750-tisic-614675
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vzato však pan Medina v době návštěvy české parlamentní delegace starostou nebyl. 
Národní volební porota Medinu odvolala z funkce starosty právě kvůli zmíněnému 
odsouzení za machinace s veřejnými penězi," uvedl Kverulant.  
 

Ten se dle zákona o přístupu k informacím dotázal Poslanecké sněmovny, na kolik 
daňové poplatníky týdenní výlet pěti poslanců vyšel. Dozvěděl se, že to bylo přesně 
750.000 korun. Dle odpovědi zaplatili daňoví poplatníci pěti poslancům letenky, místní 
dopravu, ubytování v hotelech, stravné, pojištění a tlumočení.  
 

"Náklady na exotickou dovolenou jednoho poslance nás tak vyšly na 150 tisíc korun," 
uvedl Kverulant.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pet-poslancu-si-zaletelo-za-
krasami-Machu-Picchu-Samozrejme-za-statni-Vylet-odeesaka-socdemaka-a-dalsich-
vysel-na-750-tisic-614675  

« zpět na obsah   
    
   

45. Cesta jednoho poslance do Peru vyšla na 150 tisíc, potvrdila Sněmovna      

25.02.2020  seznam.cz - Zdislava Pokorná  
klíčová slova: Kverulant (2); organizaci (2)  

 
Odkaz na originál   

Loňská služební cesta pěti poslanců do Peru, v jejímž programu nechyběl ani výlet na 
světovou památku Machu Picchu, vyvolala pochybnosti. Sněmovna nyní organizaci 
Kverulant oficiálně potvrdila, že cesta pro jednoho zákonodárce vyšla na 150 tisíc.  
 

V polovině loňského roku se předseda kontrolního výboru Roman Kubíček, 
místopředseda výboru Vojtěch Munzar a členové Přemysl Mališ, Ivana Nevludová a 
místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel vydali na týdenní služební cestu do Peru. 
Spolu s nimi odletěl i šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Se zjištěním 
přišel server iRozhlas.  
Avizované celkové výdaje za cestu, jejíž program a smysl kritici zpochybňovali, činily 
750 tisíc korun (za pětici zákonodárců), na začátku února Poslanecká sněmovna 
neziskové organizaci Kverulant tuto částku oficiálně potvrdila.  
"Do nákladů byla zahrnuta letecká i místní doprava, ubytování, stravné, pojištění a 
tlumočení. Program byl podle Sněmovny vymezen jako pracovní návštěva, jejímž cílem 
bylo jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí. Místní dopravu ve 
městě Cuzco si členové delegace platili sami," cituje Kverulant sdělení Sněmovny.  
To stejné tvrdí i členové delegace a šéf NKÚ, který už dříve vysvětloval, že se jednalo o 
diplomatickou cestu na pozvání od peruánského Nejvyššího kontrolního úřadu. Ani po 
více než půl roce však podle Kverulantu oficiální pozvání nebylo zveřejněno.  
Kverulant si také nechal udělat srovnání jejich cesty se specializovanou cestovní 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesta-jednoho-poslance-do-peru-vysla-na-150-tisic-potvrdila-neziskovce-snemovna-89992
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kanceláří a tvrdí, že náklady na poslanecký výlet byly více než dvakrát dražší.  
Sněmovna však srovnání zpochybňuje, protože v případě poslanců šlo o diplomatickou 
cestu.  
Cesta pěti poslanců do Peru je podle informací Seznamu zřejmě uzavřena. Schvalování 
zahraničních cest má na starosti organizační výbor. Podle Miroslava Kalouska, který je 
členem výboru, by případ měl řešit spíš předseda a místopředseda Sněmovny.  
"Na organizačním výboru by se celá věc projednávala, pokud by někdo zařadil bod na 
jednání. Já takový bod vznášet nebudu a nemám žádné informace, že by někdo z 
kolegů chtěl tuto věc řešit," řekl Seznam Zprávám Kalousek.  
Delegace strávila čtyři dny ve městě Lima a následně přeletěla do turistického města 
Cuzco, kde byla tři dny, během nichž podnikla pět schůzek. Na jeden den si vyčlenili 
účastníci volno a vydali se na Machu Picchu. Při jejich výstupu je ale zastihl reportér 
Radiožurnálu, jenž s některými natočil rozhovor, ve kterém tvrdili, že si služby 
průvodce, letenky a ubytování hradili sami.  
Po zveřejnění reportáže se na kontrolní výbor a Nejvyšší kontrolní úřad, které mají 
dohlížet na správné využívání veřejných peněz, snesla kritika. Výbor i úřad proto 
zveřejnily zprávy, ve kterých tvrdí, že v Peru vyjednávaly spolupráci s peruánskými 
kontrolními úřady.  
"V Cuzcu jsme měli dvě jednání," řekl v květnu reportérovi šéf NKÚ. Podle předsedy 
kontrolního výboru Romana Kubíčka bylo jedním z cílů cesty, aby Cuzco navázala 
partnerství s hlavním městem Praha.  
K partnerství s Prahou ale nedošlo a zástupci obou metropolí se ani nesetkali a podle 
pražského primátora Zdeňka Hřiba město nemělo o možné spolupráci s Peruánci 
informace. "Žádnou žádost o spolupráci neevidujeme, proto nedošlo k žádným 
kontaktům," řekl nyní primátor Hřib.  
Není to ale jediná cesta českých zákonodárců v Peru. V roce 2014 čtyři senátoři 
navštívili Peru a jednali údajně o nelegální těžbě, cestovním ruchu a zalesňování 
vykácených pralesů. I oni strávili čas ve městě Cuzco a v rámci volných chvíli navštívili 
Machu Picchu.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesta-jednoho-poslance-do-peru-vysla-na-
150-tisic-potvrdila-neziskovce-snemovna-89992  
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46. Kverulant.org žádá NKÚ o prošetření postupu státu v kauze Diag Human      

27.02.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 už 
i Rakousko a Německo uznaly exekuční rozsudek na 14,5 miliardy Kč proti ČR.  
 

Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-zada-NKU-o-prosetreni-postupu-statu-v-kauze-Diag-Human-615034


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 87 

 

nacházejí v lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. Stát 
se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků 
z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav 
změnit, a proto se dnes obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, zda stát v 
této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře.  
 

V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku 
ČR až do výše 14,5 miliardy korun na území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o 
vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 
rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V 
listopadu minulého roku tak učinila Belgie.  
 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní 
plazmou. To, že má Diag Human na peníze (více než osm miliard korun jako výsledek 
arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 
počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, 
kterým také povolil exekuci majetku České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může 
vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských, 
belgických a nově i rakouských a německých 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, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to 
i s úroky dělá 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už roky tváří, že se 
naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset 
platit. Přesto však Česká republika prohrává jeden soud za druhým. Proto se 
Kverulant.org dnes obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad (ZDE), aby 
přezkoumal, zda stát v této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře.  
 

Koncem loňského léta požádal Kverulant 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 na písemné dotazy. Svůj 
slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu ZDE.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-zada-NKU-
o-prosetreni-postupu-statu-v-kauze-Diag-Human-615034  

« zpět na obsah   
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47. Kverulant: Velmi zpožděný kulový blesk      

10.03.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela 
zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. 
Zákaz billboardů vstoupil v platnost již v roce 2017. Billboardaři však 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 (ZDE). Teprve nyní uzavřelo 
Ředitelství silnic a dálnic smlouvu na odstraňování billboardů (ZDE).  
 

Dodavatelem je firma TANNACO, a.s. a ta má pro ŘSD za 72,5 milionů korun má 
provést zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, 
včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými (ZDE). Přitom již v 
dubnu 2017 sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, že na odstraňování billboardů 
má přichystanou akci Kulový blesk (ZDE). Billboardaři odstranili do 1. září 2019 celkem 
3 853 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 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 v říjnu 2019 
nevěděli.  
 

Kverulant protestuje proti postupu veřejné správy, která na jedné straně důsledně 
vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na 
straně druhé 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.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Velmi-
zpozdeny-kulovy-blesk-616467  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Velmi-zpozdeny-kulovy-blesk-616467
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48. Kverulant.org podal oznámení o přestupku předsedkyně ČTÚ      

16.03.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo učebnicovém a 
nezákonném konflikt zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant.org 
vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech veřejných funkcí a dnes podal 
oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů.  
 

Na konci ledna Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podle jeho předběžného 
posouzení Továrková porušila zákon o střetu zájmů (ZDE). Mluvčí rezortu Vladimír 
Řepka dokonce uvedl, že "po předběžném posouzení to bude v případě paní 
Továrkové na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu". V 
únoru ministerstvo radikálně otočilo a došlo k závěru, že Továrková není ve střetu 
zájmů a během třicetidenní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila 
všechny firmy, ve kterých působila.  
 

To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že vymazání z obchodního rejstříku 
trvá přibližně pět dnů a ještě 24. února 2020 Továrková figurovala v pěti firmách (ZDE). 
Kverulant byl docela zvědavý, jakým kouzlem došli podřízení Marie Benešové k tak 
očividné lži, a tak si od ministerstva vyžádal kopii onoho právního posouzení. Dozvěděl 
se, že žádné právní posouzení vlastně neexistuje: "Posouzení mělo podobu okamžité 
mentální analýzy údajů zjištěných z informačních systémů veřejné správy a dalších 
veřejně dostupných registrů a evidencí, jakož i dokladů předložených samotnou paní 
Továrkovou, a jeho vyústění nemělo podobu formalizovaného dokumentu, jehož kopii 
by Vám bylo možné poskytnout."  
 

Ministerstvo v dopise Kverulantovi (ZDE) také uvádí, že "paní Továrková v zákonné 
30denní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon 
činností, které nejsou slučitelné s výkonem funkce členky Rady Českého 
telekomunikačního úřadu, ukončila". Kverulant se s touto očividnou lží odmítá smířit a 
proto dnes podal oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. 
Další podrobnosti naleznete v kauze Nezákonný konfliktu zájmů předsedkyně ČTÚ 
(ZDE).  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-org-podal-
oznameni-o-prestupku-predsedkyne-CTU-617111  

« zpět na obsah   
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49. Kverulant: Praha uzavřela další nemravné smlouvy na billboardy      

18.03.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, loni vypsala tendr na pětiletý 
pronájem reklamního prostoru na 2500 sloupech veřejného osvětlení.  
 

Nyní Kverulant.org (ZDE) ve spolupráci s Hlídačem státu (ZDE) odhalil, že Praha minulý 
týden pronajala za pár korun pozemek na obří oboustranný billboard u pražské 
magistrály. Kverulant opět protestuje a napsal dopis primátorovi.  
 

Pozornost veřejnosti je zahlcena koronavirem a tak byla minulý týden v tichosti 
uzavřena nemravná smlouva o pronájmu pozemku pro obří billboard (ZDE). Smlouvu s 
Prahou uzavřela firma Outdoor akzent. Pozemek se nachází na Pankráci v těsné 
souvislosti magistrály. Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že účelem pronájmu je 
umístění 1 ks dvoustranného reklamního zařízeni o velikosti 2 x 3,6 x 9.6m, tj. 69,12 nr 
reklamní plochy. Magistrát má za pronájem dostat necelých 160 tisíc korun ročně. 
Přitom roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. Příjem z oboustranného 
billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje 
kolem částky 850 tisíc korun. Kverulant si tento hrubý nepoměr nedokáže vysvětlit 
jinak než korupcí.  
 

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 dvěma roky 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. Loni 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.  
 

Kverulant dnes znovu odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém 
je vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel Kverulant.org  
 

P.S: Tu a tam nás někdo vybídne, abychom v době ohrožení země přestali politiky 
kontrolovat. Přesně to ale dělat nebudeme. Pozornost veřejnosti je upřena k pandemii 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-uzavrela-dalsi-nemravne-smlouvy-na-billboardy-617393
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a toho nejrůznější parazité využívají k upevňování svých pozic. Nejde jenom o 
billboardy. Tak například, ministr vnitra Hamáček nedávno nakoupil zcela zastaralé a 
předražené vysílačky za několik miliard korun. A včera měla vláda v plánu projednat 
návrh zákona, který by Babišovi velmi pravděpodobně pomohl ještě lépe zakrýt, kdo je 
skutečným vlastníkem Agrofertu. Když to vyšlo najevo, tak odpor laické i odborné 
veřejnosti donutil vládu návrh stáhnout. Věříme, že čím méně peněz se ukradne a 
vytuneluje, tím víc jich zbude na roušky, respirátory, plicní ventilátory. Věříme, že čím 
více budeme politiky kontrolovat, tím více budou dělat to, za co si je platíme.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-
uzavrela-dalsi-nemravne-smlouvy-na-billboardy-617393  

« zpět na obsah   
    
   

50. Miliony tečou ven? Pražský dopravní podnik platí advokátům, Kverulant v 
tom vidí problém      

29.03.2020  parlamentnilisty.cz - rak  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 
Odkaz na originál   

Na možné tunelování peněz z Pražského dopravního podniku (DPP) prostřednictvím 
advokátní kanceláře ROWAN LEGAL upozornil server Kverulant.org. Pražský dopravní 
podnik s advokátní kanceláří uzavíral smlouvy s maximální částkou, kterou mohou 
advokáti fakturovat, aby obešel výběrová řízení, a v několika případech pak tato 
omezení během srpna předloňského roku zrušil. Namísto 4,5 milionu korun pak bylo 
kanceláři vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. A tok peněz 
stále pokračuje.  
 

Dopravní podnik Praha (DPP) měl v druhé polovině roku 2017 uzavřít nejméně tři 
smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První 
dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 
miliardy korun. Zadány byly bez výběrového řízení.  
 

První smlouva se týkala poskytování právní služeb v rámci projektu "Full Service vlaků 
metra M1 2020 ÷ 2034". Obsahovala poskytování servisu advokátní kanceláří k 53 
vlakům metra na trase C. V článku 4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve 
výši 2 500 Kč bez DPH. V článku 4.3. bylo stanoveno, že "celková částka smluvní 
odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2 000 
000 Kč bez DPH". Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla 
takto omezena, nemuselo být zadáno ono výběrové řízení.  
 

V srpnu 2018 však Dopravní podnik s advokátní kanceláří uzavřely dodatek, který 
povinnost maximální odměny ve výši dvou milionů ruší.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miliony-tecou-ven-Prazsky-dopravni-podnik-plati-advokatum-Kverulant-v-tom-vidi-problem-618798
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Následně bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, 
resp. 10,1 milionu včetně DPH. A tok peněz může pokračovat až do roku 2034.  
 

Druhá smlouva zahrnovala servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda 
Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve 
výši dva miliony korun zrušena dodatkem. A peníze mohou plynout až do roku 2033. 
Jen do října 2019 z DPP odteklo advokátní kanceláři přes pět milionů korun.  
 

Poslední z případů se týká smlouvy na právní služby v souvislosti s modernizací 
protichemického varovného systému. Zde byla maximální cena zakázky vyčíslena na 
půl milionu opět dodatkem posléze zrušena. Do konce roku 2019 pak prostřednictvím 
této smlouvy ze zdrojů DPP odputovalo 2,2 milionu korun.  
 

Advokátní kancelář má ovšem s Dopravním podnikem smluv vícero. Dopravní podnik 
již s advokáty ROWAN LEGAL uzavřel smlouvy v celkové výši za 40,2 milionu korun. Ty 
zatím nebyly opatřeny dodatkem jako tři předchozí, pokud by se tak stalo, mohlo by 
konečné číslo vyvedených peněz zaznamenat až 155 milionů korun.  
 

Dodatky byly v srpnu 2018 za Dopravní podnik uzavřeny tehdejším předsedou 
představenstva a generálním ředitelem Martinen Gillarem a místopředsedou 
představenstva Ladislavem Urbánkem. Po volbách 2018 byl Gillar nahrazen novým 
ředitelem Petrem Witowským. Místopředsedou představenstva a zároveň dopravním 
ředitelem byl a stále je Ladislav Urbánek. Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL 
podepsal všechny uvedené smlouvy i následné dodatky jednatel Martin Janoušek. Ten 
měl 23. prosince 2019 tehdejšímu ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi nabídnout 
úplatek ve výši 1,5 milionu korun. Kremlík to tvrdil serveru Seznam Zprávy. ROWAN 
LEGAL také získala na Ministerstvu dopravy zakázky právě za Kremlíkova působení. 
Server Kverulant.org vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto jednání, 
vyhození viníků a k podání trestního oznámení.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miliony-tecou-ven-Prazsky-
dopravni-podnik-plati-advokatum-Kverulant-v-tom-vidi-problem-618798  

« zpět na obsah   
    
   

51. Kverulant: Odtah vozidla, nařízený dálniční mafií      

09.04.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 
Odkaz na originál   

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z 
nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Odtah-vozidla-narizeny-dalnicni-mafii-620092
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Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu 
smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na některých dálnicích. 
Náklady jsou tak zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho 
pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Stále však není zcela vyhráno, 
v lednu 2020 se poslanec Kott pokoušel zavést státní monopol na odtahy vozidel na 
dálnicích zákonem. Stále se vyskytují případy, kdy se stát ve spolupráci dálničními 
parazity pokouší okrást řidiče.  
 

"Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 
168,5 km porouchalo auto AVIA. Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit 
auto na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou 
smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, 
kteří mi vzali papíry, auto označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o 
očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. 
Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté 
dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do 
kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k 
hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým 
má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem 
nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto. Mezitím už 
přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘ JEREXu mě nechtěl 
složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 
000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to 
netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a 
jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli 
mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘ odtahovky 
zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě 
nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a 
odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si 
vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie."  
 

Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel zavést státní 
monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale další 
pokusy o okrádání řidičů ve velkém nejspíš budou následovat. Stojí za ním totiž 
propojení vládních politiků a soukromých firem. Obecně prospěšná organizace 
Kverulant.org je přesvědčena, že za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá 
odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího 
návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem 
ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže 
odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá 
správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený 
příběh. Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z 
povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou 
odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za 
jeho peníze.  
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Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční lovci nehod (ZDE).  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Odtah-vozidla-
narizeny-dalnicni-mafii-620092  

« zpět na obsah   
    
   

52. Pod rouškou tmy. Poslanec ANO se snaží v nouzovém stavu protlačit 
kontroverzní návrh      

16.04.2020  info.cz - Michal Půr  
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); organizace  

 
Odkaz na originál   

Poslanec ANO Josef Kott se začátkem roku snažil v Poslanecké sněmovně protlačit 
pozměňovací návrh, který by zásadním způsobem zkomplikoval odtahy na dálnici D1 a 
nahrával některým firmám. Neúspěšně. Podle webových stránek Sněmovny se snaží 
Kott prosadit návrh znovu, tentokrát během nouzového stavu. Nezisková organizace 
Kverulant.org upozorňuje, že za návrhem se skrývá odtahová společnost Pretol a šéf 
poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.  
 

"Svým návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí jedné konkrétní firmě exkluzivitu 
u asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch 
motoristů," řekl INFO.CZ v lednu Petr Bold, prezident České asociace asistenčních 
společností.  
Podle něj pozměňovací návrh v podstatě znemožňuje, aby dané auto bylo co nejdříve 
odstraněno, což je pro provoz na D1 kriticky důležité. Kottova iniciativa však nadále 
"žije", přestože ji odmítl hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výhrady má i 
dopravní policie či ministerstvo vnitra.  
Kott kritiku odmítá. INFO.CZ řekl, že jeho snahou je, aby vozidla příliš dlouho 
neblokovala dálnici, než přijede odtah. Kritici však upozorňují, že schválení 
pozměňovacího návrhu by mělo nemalé dopady na peněženky řidičů. Ti si v 
současnosti běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou v 
pojištění svého vozidla. Kottův návrh přenáší náklady na provozovatele vozidla. Pokud 
odtahová služba, kterou vysoutěžilo ŘSD, nemá smlouvu s pojišťovnami, může řidiče 
přijít odtah pořádně draho.  
Kverulant.org jde v kritice zdaleka nejdál, když tvrdí, že existuje propojení mezi 
Jaroslavem Faltýnkem a některými odtahovými firmami.  
"Za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová společnost Pretol a šéf 
poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit 
provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo 
JEREXem. A to i v případech, kdy si řidič dokáže odtah zavolat sám," uvádí Kverulant.org 
s tím, že řidič jen bude bezmocně sledovat, co se s jeho autem děje, a ještě to zaplatí 
bez ohledu na pojištění.  

https://www.info.cz/clanek/44914/pod-rouskou-tmy-poslanec-ano-se-snazi-v-nouzovem-stavu-protlacit-kontroverzni-navrh
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URL| https://www.info.cz/clanek/44914/pod-rouskou-tmy-poslanec-ano-se-snazi-v-
nouzovem-stavu-protlacit-kontroverzni-navrh  
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53. Kverulant vyzval Prahu, aby vypověděla 27 nemravných smluv, uzavřených 
s billboardáři ještě za dob Krnáčové      

18.04.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima; společnost; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, ani po téměř dvou letech vládnutí 
Pirátů nevypověděla 27 nemravných smluv na pronájmy městských pozemků, na 
kterých stojí 30 obřích billboardů. Obecně prospěšná společnost Kverulant.org k tomu 
vyzvala primátora.  
 

Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném 
prostoru v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za 
zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních 
předpisů (ZDE). Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělali.  
 

Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a ANO v nich 
propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila 
uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným mezi Prahou a billboardovými 
společnostmi, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu 
neurčitou (ZDE).  
 

Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 nových 
nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává za pronájem 
jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu 
inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových společností z 
oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje kolem 850 
tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale billboardáři 
inkasují 25,5 milionu.  
 

Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé 
koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. Před necelým měsícem byla uzavřena 
poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří 
billboard (ZDE) poblíž magistrály. V tomto případě magistrát za pronájem dostane 
necelých 160 tisíc korun ročně, ačkoli roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A 
ne dosti na tom: Praha 20 nedávno pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro 
billboard v Horních Počernicích (ZDE). V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-vyzval-Prahu-aby-vypovedela-27-nemravnych-smluv-uzavrenych-s-billboardari-jeste-za-dob-Krnacove-620991
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ročně.  
 

Kverulant si toto chování Pirátů nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Loni se ukázalo, 
že Piráti dostali od firmy JCDecaux na volební billboardy slevu 75 procent, 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. Bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého na základě 
Kverulantova trestního oznámení šetří policie, jezdil zadarmo luxusním vozem Volvo 
XC60 reklamních společností Big Board.  
 

Kverulant odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby 
konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili a vypověděli všech 27 
nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny by měly 
mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu.  
 

Další podrobnosti o Kverulantově boji proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme 
z Prahy billboardový smog (ZDE).  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-vyzval-Prahu-
aby-vypovedela-27-nemravnych-smluv-uzavrenych-s-billboardari-jeste-za-dob-
Krnacove-620991  

« zpět na obsah   
    
   

54. Vojtěch Razima: Kverulant se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

06.05.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Kverulanta; Kverulantovi; Razima  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra nakupuje předražené a zastaralé vysílačky téměř za miliardu. Cílem 
Kverulanta je tento tunel zastavit, a proto dnes podal stížnost k antimonopolnímu 
úřadu.  
 

Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl 
být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé síti TETRAPOL. 
Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají 
západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by 
byla téměř poloviční.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Kverulant-se-pokousi-zastavit-miliardovy-tunel-na-vnitru-623016
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Kverulant.org proti čtyř miliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
 

Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
 

Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítá smířit a proto dnes podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
 

Soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se státem zřejmě umí velmi dobře. I 
bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom Prague od roku 2016 s různými 
veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu korun. Když uvážíme, že 4,0 % 
smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě vyšší. Navíc 22 smluv za 820 
milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska zákona o zadávání veřejných 
zakázek.  
 

Kverulant již má se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-
Kverulant-se-pokousi-zastavit-miliardovy-tunel-na-vnitru-623016  
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55. Praha přiklepla Prague Pride rekordní podporu. Přitom není jasné, jak se 
uskuteční      

28.05.2020  echo24.cz - Ladislav Šustr, jaf  
klíčová slova: Kverulant; organizaci  
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Odkaz na originál   

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 
pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 
pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Zastupitelstvo schválilo zejména hlasy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu 
hladce žádost pro navýšení příspěvku na akci Prague Pride. Ta je zaměřená na 
lesbickou, gay, bisexuální a transgender tematiku. S návrhem pro udělení dotace přišel 
výbor pro kulturu a cestovní ruch pod vedením radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) a 
22. května zastupitelstvo žádost schválilo.  
 

"Organizátoři festivalu Prague Pride si o dotaci požádali na začátku roku, ještě před 
vypuknutím pandemie. Je na nich, jakým způsobem se s aktuální situací vypořádají. 
Poskytnuté peníze je třeba v rámci dotačních pravidel důsledně vyúčtovat, pokud 
nebudou peníze využity v souladu s původním účelem, bude nutné poměrnou částku 
vrátit," řekla pro Echo24 Třeštíková s tím, že se pro město jedná o důležitou akci, která 
trvá celý týden. Důvodem navýšení podpory bylo také to, že se jedná o desátý ročník, 
který se má konat od pondělí 3. srpna do neděle 9. srpna 2020.  
 

Magistrát je v poslední době k organizátorům velmi vstřícný. Ještě v roce 2017 
dosahoval grant výše 200 tisíc korun. V dalším roce došlo k navýšení na 388 tisíc korun, 
přičemž zlom nastal v následujících letech. V roce 2019 totiž Praha dala na festival 800 
tisíc korun spolu se 100 tisícovým příspěvkem a letos se počítá s rovným milionem 
korun.  
 

Vydávat rekordní částky na festival přijde v současné době opoziční zastupitelům 
poněkud zvláštní. "Neprotestuji proti tomu, že něco Prague Pride dostává. Vadí mi 
kontrast, kdy z posledních let dochází k neustálému navyšování i přesto, že když bude 
letos příspěvek prokazatelně nejvyšší, tak akce bude prokazatelně nejmenší. Je to 
logické z pohledu uzavření hranic, omezení příjezdu zahraničních účastníků nebo 

http://echo24.cz/a/SZjvK
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omezení počtů lidí na jednom místě. Dopředu je tedy dané, že se bude jednat o 
nejnižší návštěvu a zároveň se jedná o největší dotaci," řekl pro Echo24 Patrik Nacher 
(ANO).  
 

Nacherovi také vadí, že se finanční podpora řešila v minulých letech vždy grantovým 
řízením. Nyní ale zastupitelstvo protlačilo individuální dotaci, která by se podle něj 
měla udělovat pouze ve výjimečných případech. "Další moment je, že se jedná o 
neúctu k penězům daňových poplatníků, protože se na program dostalo až ve 3 hodiny 
ráno," řekl Nacher. Ten spolu s šéfem pražské ODS Tomášem Portlíkem navrhoval, aby 
se část peněz dala neziskové organizaci Kverulant. S tím ovšem u koalice neuspěli.  
 

Podle Portlíka by město mělo spíše finanční prostředky šetřit, protože budou potřeba 
po koronavirové krizi. "Vadí mi na tom to, že v době, kdy by se měly snižovat výdaje a 
šetřit veřejnými rozpočty, tak se peníze naopak rozdávají. Když byl v Praze sraz 
harleyářů, které podpořila tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, tak na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme slyšeli spoustu projevů, jak podobné akce tolerovat nebudou, 
zvlášť pod záštitou Prahy," řekl pro Echo24 Portlík.  
 

Primátor Hřib ale příspěvek hájí. I když zatím nikdo vůbec neví, jak bude festival 
probíhat a za jakých podmínek. "Duhový průvod se letos neuskuteční v takovém 
formátu, jak jsme byli zvyklí v minulých letech kvůli koronaviru. I tak ale nabídne 
zhruba 70 akcí, například komunitní pikniky, streamované debaty, nebo hudební 
přenosy. V minulých letech šlo třeba i o bohoslužby, HIV testování, vzdělávací akce, 
nebo panelové diskuze třeba na téma comingoutu. Tento rok navíc oslaví deset let 
fungování. Poskytnuté dotace podléhají přísnému systému vyúčtování a pokud 
finanční prostředky nebudou použity na původní záměry, budou v poměrné části 
vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy. Ve společnosti stále narážíme na xenofobii 
vůči odlišné sexuální orientaci, což může osoby dovést až do stavů těžké psychické 
deprivace a hrozí dokonce i sebevraždy, jako tomu bylo třeba v medializovaném 
případě synovce herečky Ester Janečkové. Edukace společnosti v této oblasti si ze 
strany organizátorů Prague Pride velice vážím," řekl pro Echo24 Hřib.  
 

Plánované náklady projektu pro letošní ročník uvádí organizátoři celkem 4,5 milionu 
korun. Praha se tedy na festivalu bude finančně podílet více než jednou pětinou. 
Loňského ročníku se podle organizátorů zúčastnilo až 75 tisíc účastníků, samotného 
průvodu metropolí pak asi 40 tisíc jedinců. Festival má přispívat k popularizaci Prahy 
jako destinace pro turisty z řad gayů a leseb. Pražský Prague Pride patří mezi největší 
akci svého druhu v postkomunistických zemích.  
 

URL| http://echo24.cz/a/SZjvK  
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56. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
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billboardu      

02.07.2020  denik.cz - Michael Bereň  
Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; rokycansky.denik.cz; sokolovsky.denik.cz; 
taborsky.denik.cz; ustecky.denik.cz; zlinsky.denik.cz; moravskoslezsky.denik.cz; sumpersky.denik.cz; 
prostejovsky.denik.cz; prerovsky.denik.cz; hranicky.denik.cz; slovacky.denik.cz; prazsky.denik.cz; 
kromerizsky.denik.cz; novojicinsky.denik.cz; hodoninsky.denik.cz; blanensky.denik.cz; 
breclavsky.denik.cz; znojemsky.denik.cz; vyskovsky.denik.cz; fm.denik.cz; karvinsky.denik.cz; 
opavsky.denik.cz; bruntalsky.denik.cz; podripsky.denik.cz; brnensky.denik.cz; tachovsky.denik.cz; 
svitavsky.denik.cz; benesovsky.denik.cz; berounsky.denik.cz; boleslavsky.denik.cz; 
ceskobudejovicky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; ceskolipsky.denik.cz; decinsky.denik.cz; 
chomutovsky.denik.cz; jablonecky.denik.cz; litomericky.denik.cz; zatecky.denik.cz; 
mostecky.denik.cz; teplicky.denik.cz; domazlicky.denik.cz; hradecky.denik.cz; chebsky.denik.cz; 
karlovarsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; klatovsky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; krkonossky.denik.cz; 
kutnohorsky.denik.cz; liberecky.denik.cz; jindrichohradecky.denik.cz; pelhrimovsky.denik.cz; 
pisecky.denik.cz; prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz; melnicky.denik.cz; valassky.denik.cz; 
havlickobrodsky.denik.cz; chrudimsky.denik.cz; jicinsky.denik.cz; jihlavsky.denik.cz; 
nachodsky.denik.cz; rychnovsky.denik.cz; trebicsky.denik.cz; zdarsky.denik.cz; nymbursky.denik.cz; 
olomoucky.denik.cz; orlicky.denik.cz; pardubicky.denik.cz; plzensky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani nemůže 
minout pohledem obří reklamní obrazovku. LED billboard na střeše jednoho z domů 
visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé roky, některé obyvatele okolí ruší ze 
spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o takzvanou černou stavbu, stále se 
nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
 

"Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
 

Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 

https://www.denik.cz/regiony/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
 

Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  
 

URL| https://www.denik.cz/regiony/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-
architekt-reklama-diskoteka.html  
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57. Duhová plavba místo průvodu. Opozici štve rekordní dotace: "Prdelní 
kombinace"      
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03.08.2020  denik.cz - Michael Bereň  
Vyšlo také v: prazsky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 
Odkaz na originál   

Na budově pražského magistrátu vlaje duhová vlajka. Vedení metropole tak podpořilo 
sexuální menšiny, jimž je věnován právě zahájený festival Prague Pride. Letos však 
tradiční vyvrcholení v podobě "průvodu hrdosti" nahradí sobotní plavba lodí (či 
loděmi) po Vltavě. Koronavirus totiž zničil po celém světě několik podobných akcí 
komunity LBGT+ a omezil rovněž program v Praze. Také proto magistrátní opozice 
kritizuje, že Praha poskytla organizátorům Prague Pride dotaci ve výši milion korun.  
 

"Tématem letošního ročníku, kdy pořadatelé slaví deset let fungování, je propojování 
kvůli tomu, že program výrazně omezila opatření proti šíření nemoci covid-19. 
Fanoušci festivalu se tak díky propojení skrze internet mohou zúčastnit "live" – ať už 
budou na zmiňované Duhově plavbě, malém lokálním pochodu, nějaké doprovodné 
akci, doma na gauči, s babičkou na balkoně, nebo s přáteli na grilovačce, organizátoři 
gaye, lesby, bisexuály a další spojí on-line, aby jejich zážitek nebyl kvůli koronaviru 
ochuzen.  
Jenže ještě několik měsíců před startem Prague Pride 2020 se úplně nepodařilo 
"propojit" zastupitele hlavního města, kteří se na konci května pohádali o výši dotace. 
V průběhu jednání totiž zastupitelstvo hlasy koaličních Pirátů, Prahy sobě a Spojených 
sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) okolo třetí hodiny ranní schválilo návrh radní pro kulturu 
Hany Třeštíkové (Praha sobě) na individuální dotaci pro organizátory letní akce. V 
minulosti formou grantových řízení dostal spolek Prague Pride finanční podporu od 
hlavního města rovněž: v roce 2017 získal 200 tisíc korun, o rok později téměř 
dvojnásobek a loni to bylo celkem už 900 tisíc.  
 

"Praha bude v době ekonomické krize a bezprecedentních následků pandemie dávat z 
daní rekordní dotaci na akci, na které se logicky sejde naopak historicky nejméně lidí? 
Použiji pro tento paradox termín, který často využívám u finanční gramotnosti – 
prdelní kombinace (omlouvám se za ten výraz, ale jinak to nešlo) – jde o situaci, kdy se 
spojí dva nesmysly do jednoho," nešetřil tehdy kritikou opoziční zastupitel a poslanec 
Patrik Nacher (ANO). Ve facebookovém příspěvku zmínil, že se neúspěšně snažil s 
Tomášem Portlíkem (ODS) prosadit pozměňovací návrh, aby část prostředků získala 
nezisková organizace Kverulant upozorňující na korupci a netransparentnost ve veřejné 
sféře.  
 

Loni navštívilo festivalové dění 75 000 lidí, což byla nejnižší návštěvnost nejnižší za 
posledních pět let. V duhovém průvodu šlo loni podle informací na webu 30 000 osob. 
"Neexistuje způsob, jak bychom dokázali pohlídat, aby se veřejného průvodu 
zúčastnilo jen povolené množství lidí," vysvětluje spolek Prague Pride zrušení pochodu, 
"i když je těžké se s tím smířit". Alternativou budou kromě pondělního slavnostního 
zahájení na Střeleckém ostrově přednášky, koncerty a dalších zhruba sedm desítek 
akcí. Streamované přenosy mají pomoci k tomu, aby se zapojili další příznivci LGBT+ 

https://www.denik.cz/regiony/prague-pride-duhova-plavba-pruvod-lgbt-opozice-rekordni-dotace-praha-magistrat.html
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komunity v Česku. "Plánujeme si pridový týden užít, a přitom snížit riziko přenosu virů 
na minimum," ujišťují pořadatelé s tím, že budou striktně dodržovat veškerá vládní 
nařízení ohledně covid-19.  
 

URL| https://www.denik.cz/regiony/prague-pride-duhova-plavba-pruvod-lgbt-
opozice-rekordni-dotace-praha-magistrat.html  
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58. Kverulant: Praha ukončí nájemní smlouvy na pronájem pozemků pro malé 
billboardy      

25.08.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (4); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

verulant se před lety významně zasadil o odstranění billboardů od dálnic a silnic I. 
třídy. Jeho dalším cílem je odstranění billboardového smogu z Prahy.  
 

Včera v tomto boji zaznamenal významný úspěch. Rada hlavního města Praha schválila 
výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2 (ZDE). 
Výpověď se bude týkat 38 smluv. Kverulant to považuje za výsledek své kampaně 
Odstraňme z Prahy billboardová smog (ZDE), ale spokojen zdaleka není. Praha dál 
pronajímá pozemky pro velké billboardy a dokonce uzavírá nové. Kverulant bude ve 
svém boji pokračovat.  
 

Letos v březnu, když byla pozornost veřejnosti zahlcena koronavirem, Praha v tichosti 
uzavřela nemravnou smlouva o pronájmu pozemku pro obří billboard (ZDE). Pozemek 
se nachází na Pankráci v těsné souvislosti magistrály. Ve smlouvě je výslovně uvedeno, 
že účelem pronájmu je umístění 1 ks dvoustranného reklamního zařízeni o velikosti 2 x 
3,6 x 9,6m, tj. 69,12 pro reklamní plochy. Magistrát má za pronájem dostat necelých 
160 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. Příjem z 
oboustranného billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé 
republice se pohybuje kolem částky 850 tisíc korun.  
 

Přes dílčí úspěchy je třeba pokračovat, aby se naše krásné hlavní město změnilo 
kultivovanou metropoli kulturního národa.  
 

Vojtěch Razima  
zakladatel a ředitel Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-ukonci-
najemni-smlouvy-na-pronajem-pozemku-pro-male-billboardy-634784  

« zpět na obsah   
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59. Volební billboardy visí u dálnice. Reklamky se s experty přou, zda legálně      

17.09.2020  seznam.cz - Petr Švihel  
klíčová slova: Razima (3); Vojtěch (2); Kverulant; org; organizace; Razimy  

 
Odkaz na originál   

V aktuální předvolební kampani využilo hnutí Andreje Babiše a další tři politické strany 
reklamní prostor na dálnici kolem Prahy. Přitom už tři roky měly být dálnice bez 
billboardů.  
 

Už tři roky má platit jednoduché pravidlo – v těsné blízkosti dálnic a silnic I. třídy 
mohou stát billboardy jen v případě, že se nacházejí v zastavěné oblasti, případně 
pokud poutají na nedalekou provozovnu.  
Dohlížet na to mají kraje v případě silnic I. třídy a ministerstvo dopravy, které už 
několik let ovládá hnutí ANO, má na starosti dálnice. A právě hnutí premiéra Andreje 
Babiše teď čelí podezření, že v rámci předvolební kampaně využili billboard na 
Pražském okruhu, tedy na dálnici D0, který měl být podle některých odborníků už 
dávno odstraněný.  
Právě na Pražském okruhu, zejména v úseku mezi letištěm a sjezdem na Radotínském 
mostě, je koncentrace billboardů u krajnic stále vysoká. Kromě hnutí ANO zde inzerují 
ještě Starostové a nezávislí, Trikolóra a ODA.  
Jde o billboard kousek od sjezdu na Zličín, který stojí uprostřed pole. "Tohle opravdu 
není zastavěné území, je to do očí bijící," říká Vojtěch Razima, ředitel organizace 
Kverulant.org, který řadu let bojuje proti billboardům u silnic a dálnic.  
"Přijde mi to skandální," říká Štěpán Fiala ze sdružení Nechceme billboardy, který 
odkazuje právě na to, že ministři dopravy dosazení hnutím ANO poslední tři roky 
nejsou schopni efektivně vymáhat odstraňování billboardů u dálnic.  
Billboard je legální, ohrazuje se majitel  
Samotné hnutí ANO se brání, že reklamní prostor objednávalo ve velkém balíku a za 
legálnost plně odpovídá majitel reklamní plochy.  
"Na základě vašeho dotazu jsme celou věc prověřili u společnosti, která reklamní 
plochu vlastní, a bylo nám sděleno, že tato plocha je stejně jako všechny ostatní 
umístěna legálně," reagoval hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter. S tím, že pokud by 
byl reklamní nosič nelegální, vizuál by okamžitě stáhli a požadovali náhradu.  
A podobnou reakci – tedy že jde o legální reklamní zařízení – Seznam Zprávy získaly i 
od majitele, společnosti BigBoard. "Předmětná reklamní plocha má platné povolení, 
vztahuje se na něj výjimka, protože je skutečně umístěn v souvisle zastavěném území," 
uvedla pro Seznam Zprávy Pavlína Stránská, mluvčí společnosti BigBoard, s tím, že to 
dokládá i posudek. Ten ale redakci nechtěla dát k dispozici.  
Mluvčí BigBoardu argumentuje tím, že billboard má platné povolení z doby, kdy se do 
zastavěného území počítaly i brány nebo podzemní stavby.  
"Úplně klíčová věc je úmysl zákonodárce. Ten chtěl definicí oddělit město od neměsta. 
A tohle město není," trvá si na svém Vojtěch Razima.  
A mluvčí BigBoardu oplácí, že Razima není "excelentní znalec platné legislativy".  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volebni-billboardy-visi-u-dalnice-reklamky-se-s-experty-prou-zda-legalne-120296
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Měl být odstraněný, říká expert Seznam Zprávy proto oslovily advokáta Tomáše 
Bejčka, který se specializuje na reklamní právo v advokátní kanceláři artpatent. Ten se 
přiklání k názoru Razimy a Fialy.  
Advokát tvrdí, že s argumentem, že billboard je legální, protože je schválený podle 
dřívější právní úpravy stavebním úřadem, se setkává relativně často. Společnosti 
vlastnící billboardy se v takovém případě odkazují na to, že novela, podle které se 
začala odstraňovat reklamní zařízení v roce 2017, se váže pouze k poutačům, jež byly 
povolené silničním správním úřadem, a k billboardům povoleným stavebním úřadem 
se nevyjadřuje.  
"Osobně se však domnívám, že taková argumentace jde zcela proti smyslu zákona a je 
na samé hraně zákonnosti," říká Tomáš Bejček. "Pokud bylo povolení uděleno silničním 
správním úřadem, je nepochybné, že billboard měl být odstraněn. Podle mého názoru 
by měl být v souladu se smyslem zákona odstraněn i v případě, byl-li povolen 
stavebním úřadem, ale nenachází-li se současně v souvisle zastavěném území dle 
dnešní definice zákona," dodává expert.  
Podobné případy na stejném úsekuJak už bylo v úvodu článku uvedené, hnutí ANO ale 
není jediné, komu reklamní agentura umístila billboardy u dálnice D0. Redakce Seznam 
Zpráv narazila na další tři billboardy, opět v blízkosti krajnic a mimo viditelnou 
zástavbu, na kterých je aktuálně vylepená předvolební kampaň Starostů a nezávislých, 
Trikolóry a ODA.  
Trikolóru se redakci nepodařilo zkontaktovat a ověřit, že jsou zadavatelé reklamy. 
Zbylé dvě politické strany se pak odkazovaly na to, že mediální prostor nakupovaly u 
partnerů, kteří jim garantovali, že jde o legální plochy.  
"Tuto konkrétní plochu jsme nakoupili od dlouhodobě spolehlivého a prověřeného 
dodavatele těchto služeb. Nikdy se nám nestalo, že by nám prodal nelegální plochu. Ve 
smlouvě o poskytování služeb máme ustanovení, že všechny plochy jsou provozovány 
v souladu s právními normami ČR, takže nemáme žádné pochybnosti o legálnosti 
plochy. Nicméně dodavatel připravuje vyjádření, ve kterém dokáže, že plocha je zcela 
legální," reagoval na dotaz Seznamu mluvčí STAN Tomáš Pergl.  
"Určitě se obrátíme na dodavatele s dotazem na legálnost této konkrétní plochy. Není 
to povinností, a není ani v reálných možnostech odběratelů venkovní reklamy toto 
předem zkoumat a posuzovat. Legálnost ploch je odpovědností dodavatele. Přesto nás 
zajímá, jak je tomu v tomto případě," reagoval Jiří Bílek, ředitel hlavní kanceláře ODA.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volebni-billboardy-visi-u-dalnice-
reklamky-se-s-experty-prou-zda-legalne-120296  
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60. Kdo vás odtáhne po nehodě? Šéf policie varuje před návrhem poslance 
ANO      

14.10.2020  seznam.cz - Vojtěch Blažek  
klíčová slova: Kverulant; Razima; Vojtěch  
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Odkaz na originál   

K nehodám na dálnici by měly vyjíždět jen firmy se smlouvou od Ředitelství silnic a 
dálnic. Policejní prezident Jan Švejdar tvrdí, že se to řidičům prodraží. A že jde jen o 
byznys pro několik vyvolených.  
 

Co se jednou stalo poslanci hnutí ANO Josefu Kottovi, zažilo už hodně řidičů.  
Kvůli nehodě uvázl před Brnem v koloně. A jen nevěřícně sledoval, jak si odtahové 
služby neumí poradit. První zjistila, že na odstranění nabouraných aut nestačí. Takže 
musela přijet další, tentokrát s jeřábem.  
Celé to trvalo dvě hodiny, zatímco dálnice D1 stála. "To je přece hrozné," říká poslanec 
Kott.  
A později prý vymyslel, jak na to: do zákona navrhl zanést povinnost, která by zakázky 
na odtahy aut na dálnici svěřila do rukou jen úzkého okruhu firem, s nimiž 
spolupracuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě ty jsou podle Kotta schopny 
následky havárií rychle a spolehlivě zlikvidovat.  
Proti jsou ale téměř všichni, kteří do toho mají co mluvit.  
Například pojišťovny se svými asistenčními službami nebo Ministerstvo dopravy. A do 
sporu se podle zjištění Seznam Zpráv vložil i policejní prezident Jan Švejdar.  
Ministru dopravy Karlu Havlíčkovi (za ANO) poslal dopis, v němž přímo varoval, aby 
taková změna prošla. Podle policejního prezidenta by vedla k vytvoření monopolu, 
který by jen tahal z kapes řidičů víc peněz. A čekání v kolonách na dálnicích by naopak 
prodloužil.  
"Zdá se, že jediným, kdo má na pozměňovacím návrhu zájem, jsou stávající smluvní 
odtahové služby ŘSD, protože jim změna zaručuje větší množství zakázek od ŘSD," 
napsal policejní prezident v dopise, který Seznam Zprávy získaly.  
Policejní šéf: Vznikne monopolŘeditelství silnic a dálnic má pro odtahy na dálnici D1 
vysoutěžené tři firmy. Mají například podmínku, že musejí po havárii na dálnici 
odstranit překážky v provozu do třiceti minut.  
Zároveň ale od roku 2009 provozují pojišťovny vlastní službu: centrum napojené na 
policii, které vysílá k nehodám vlastní odtahovky. Typicky v případech, kdy se řidič 
dostane na dálnici do potíží a volá asistenční službu, kterou mu nabízí jeho pojišťovna v 
rámci povinného ručení.  
Takže to dnes funguje tak, že když na místo nehody přijede policie, řidič už má 
objednanou svou odtahovku. Ostatně podle zákona je povinen auto, slovy zákona 
"překážku", odstranit. Když to neudělá, přechází povinnost na vlastníka dálnice. Takže 
policista zavolá na ŘSD a to na místo vyšle své nasmlouvané odtahovky (náklady pak 
musí řidič zaplatit).  
Návrh poslance ANO Kotta by tohle změnil. Zjednodušeně: řidič by neměl na vybranou, 
odtáhnout by ho vždycky přijela jen jedna z firem pracujících pro ŘSD.  
"Stát by měl řidičům pomáhat, ale zatím chce systém zabetonovat pro několik firem," 
myslí si Vojtěch Razima z protikorupčního sdružení Kverulant, které se tématem odtahů 
na dálnicích dlouhodobě zabývá.  
A ostatně stejně argumentuje i policejní prezident Švejdar v dopise adresovaném 
ministru dopravy Havlíčkovi. Píše, že řidič má mít právo si odtahovku vybrat – navíc 
když si asistenční služby platí v povinném ručení.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-vas-odtahne-po-nehode-sef-policie-varuje-pred-navrhem-poslance-ano-124100
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V praxi se pak podle Švejdara může stát, že si řidič zavolá svou odtahovku, například od 
pojišťovny, a když policista přijede k nehodě, objedná – v duchu návrhu poslance Kotta 
– ještě službu se smlouvou s ŘSD.  
Takže se na místě sejdou dvě odtahovky – a tím pádem bude muset řidič jeden výjezd 
zaplatit ze svého. Protože proč by pojišťovna hradila obě služby?  
Do třetice: podle policejního šéfa Švejdara hrozí, že se časy odtahů prodlouží. Pakliže 
totiž přijede k havárii jako první řidičova odtahovka z pojišťovny, policista ji stejně 
nebude moci nechat auto naložit. Podle zákona bude mít zkrátka povinnost počkat na 
odtahovku od ŘSD.  
A nadto odtahy nezajišťuje jen ŘSD nebo pojišťovny. Své firmy mají objednané třeba i 
leasingové společnosti.  
"Motorista nebude dopředu znát cenu nuceného odtahu. Budou vznikat problémy s 
úhradou nákladů za tyto nesmluvní odtahy. Motorista nebude chtít náklady hradit, 
protože má předplaceny své asistenční služby. Pojišťovny nebudou proplácet náklady 
za odtahy, které neobjednaly. Hrozí i zadržování vozidla odtahovou společností v 
případě neuhrazení předražených cen," vypočítává dále v dopise možné problémy 
policejní prezident Švejdar.  
Pracují dobře. Prostě to vímHlavní argument poslance Kotta z ANO přitom zní: u 
běžných odtahovek není zaručena rychlost a kvalita – naopak ty tři se smlouvami s ŘSD 
mají například v podmínkách, že musí být dálnice průjezdná do půl hodiny.  
Když v lednu o Kottovu návrhu jednala Sněmovna, poslanec uznal, že společný systém 
odtahovek sice funguje, ale v praxi jsou s ním potíže.  
"Ukazuje se, že časy dojezdů jsou daleko delší," vysvětloval Kott loni v lednu na plénu 
před poslanci.  
A podobně se už dříve v médiích vyjadřovali i zástupci firem spolupracujících s ŘSD.  
"V praxi se stává, že se čeká na asistenční službu dané pojišťovny. Ta je zpravidla 
zajišťována řadou smluvních partnerů, obvykle drobných živnostníků, s nedostatečnou 
kapacitou techniky a v nedostatečném počtu, a tak se čeká na příjezd i několik hodin, 
což se mnohdy nepříjemně dotkne i několika stovek až tisíců projíždějících automobilů, 
které musejí čekat v nekonečné koloně," vyjádřil se před časem pro deník Právo 
předseda Sdružení odtahových služeb Václav Jakeš, který je zároveň jednatelem 
společnosti Pretol, jedné ze tří odtahových firem, které nyní pro ŘSD na D1 pracují.  
Poslanec Kott nedokáže říct, z jakých dat vycházel, když ve Sněmovně mluvil o 
špatných zkušenostech s odtahovkami mimo ŘSD. Sám uznává, že žádnou analýzu 
potvrzující, že jiné odtahovky než ty, které má nasmlouváno ŘSD, pracují špatně, 
neviděl. A analýzu nemá ani Ministerstvo dopravy.  
"Pan poslanec totiž řeší problém, který nikdo jiný nevidí – vidí ho jen on sám. Současný 
stav funguje a nikdo změnu ve skutečnosti nepotřebuje," tvrdí Ondřej Polanský, 
poslanec za Piráty.  
Seznam Zprávy se na konkrétní čísla ptaly i ŘSD, které Kottův návrh podporuje. 
Odpověď však nepřišla.  
Až když byl článek publikovaný, mluvčí Jan Rýdl zareagoval: "Strašit řidiče tím, že když 
zavolá odtahovku ŘSD, bude muset řidič odtah zaplatit, je nepravda a nefér strašení 
veřejnosti. Pokud má řidič sjednané pojištění, které zahrnuje odtah, je placení vždy jen 
mezi pojišťovnou a odtahovkou. Naše smluvní odtahové služby mají jasné podmínky: 
musí přijet do třiceti minut a musí nasadit odpovídající techniku a lidi, aby odtah zvládli 
bez prodlevy. Jejich ceníky jsou součástí smlouvy a my je kontrolujeme, i když placení 
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odtahu není příjmem ŘSD. Jde nám pouze o odstranění překážky z dálnice," uvedl Rýdl.  
Podle informací Seznam Zpráv chtělo po ŘSD i Ministerstvo dopravy analýzu, proč je 
potřeba do systému odtahů zasáhnout. Vedení ŘSD mu dodnes žádnou nepředložilo.  
"Já mám vlastní osobní zkušenost," odkazuje poslanec Kott na historku z úvodu článku, 
kdy stál několik hodin na dálnici před Brnem. Ale jak může vědět, která odtahovka tam 
tehdy zmatkovala? Jestli to byla firma od ŘSD, nebo nějaká jiná? "Předpokládám, že to 
nebyla odtahovka vysoutěžená ředitelstvím dálnic," říká Kott s odkazem na to, že firmy 
s kontraktem od ŘSD podle něj pracují kvalitně.  
Ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek však říká, že už dříve nabídl 
ředitelství dálnic, že odtahovky pojišťoven budou dodržovat stejné podmínky, k jakým 
se zavázaly smluvní odtahovky ŘSD. A navrch podle něj chtěly pojišťovny přidat ještě 
online monitoring, kdy by bylo možné na dálku sledovat, kde se stala nehoda a v jaké 
fázi je odstraňování.  
"Ředitelství silnic a dálnic na to vůbec nereagovalo," říká Matoušek z České kanceláře 
pojistitelů.  
Rozhodnou poslanciKottův návrh Sněmovna začátkem letošního roku vrátila do 
druhého čtení, v němž mohou poslanci měnit znění zákonů. Tehdy se proti změně v 
odtazích postavilo i Ministerstvo dopravy společně s poslanci hospodářského výboru.  
Ministerstvo vysvětluje, že podle jeho zkušeností často dokáže odtahovka přivolaná 
řidičem dorazit na místo nehody rychleji než ta pracující pro ředitelství dálnic. A totéž 
zmiňuje v dopise ministrovi dopravy Havlíčkovi i policejní prezident Švejdar.  
"Důvodem je mimo jiné i nedostatečný počet nasmlouvaných odtahových služeb ze 
strany ŘSD a současně nedostatečné kapacity, kam by měla být vozidla odstavována," 
popsal Švejdar zkušenosti dálničních policistů.  
Návrh poslance Kotta zatím stále čeká na projednání, podle posledních zpráv ze 
Sněmovny by se teoreticky měl dostat na program příští týden. Ale jisté to není, 
protože poslanci před sebou valí několik desítek změn v zákonech.  
Po uveřejnění jsme článek aktualizovali o vyjádření ŘSD, které původně na otázky 
Seznam Zpráv nereagovalo.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdo-vas-odtahne-po-nehode-sef-policie-
varuje-pred-navrhem-poslance-ano-124100  

« zpět na obsah   
    
   

61. Kverulant zmapoval předražené právní služby státu      

13.11.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (8); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř 4 miliardy korun.  
 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-zmapoval-predrazene-pravni-sluzby-statu-643823
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Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za sledované období vyplaceno o 
desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené smlouvy. Kverulant o svých 
zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní 
úřad.  
 

Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 
toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
 

Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
 

Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Na 
začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL (ZDE). 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více. Obdobně Česká 
správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen za 4,8 milionu 
korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 6,9 milionu 
více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém řízení díky 
nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN LEGAL 
dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo o 28,5 
milionů korun navíc.  
 

Kverulant o svých zjištěních informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
 

Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě ZDE.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-zmapoval-
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predrazene-pravni-sluzby-statu-643823  
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62. Kverulant: Praha kupuje ojetý pohřební automobil za 3,4 milionu      

03.12.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (5); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant odhalil, že Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního 
města Prahy, podepsala 19, listopadu kupní smlouvu na téměř dva roky starý pohřební 
automobil Mercedes-Benz E 200.  
 

Kupní cena činí přesně 3 387 879 korun. Vůz prodává živnostník Jan Popelář a má 
najeto 28 tisíc kilometrů. Přitom podobné vozy se v Německu prodávají o téměř milion 
korun levněji (ZDE).  
 

Kverulant si také vyžádal informace od německého úpravce vozidel Mercedes, firmy 
Kuhlmann-Cars, který se na podobná vozidla specializuje, a zjistil, že již za 3,1 milionu 
korun by mohla mít Praha zcela nový vůz.  
 

Kverulant o problematickém nákupu informoval vedení pražského magistrátu a chce 
věřit, že nákup bude zastaven.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-kupuje-
ojety-pohrebni-automobil-za-3-4-milionu-646041  

« zpět na obsah   
    
   

63. Na Čižinského míří trestní oznámení, jde o billboardy      

11.12.2020  parlamentnilisty.cz - Tomáš A. Nový  
klíčová slova: Kverulant (4); Razima (4); Kverulanta (2); org (2); organizace; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Server Kverulant.org podává na vedení Prahy 7, v jejímž čele stojí lidovec Jan Čižinský, 
trestní oznámení. Přestože prý celá Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog a 
křiklavých reklam se chce postupně zbavovat, starosta Prahy 7 uzavřel pro radnici 
nevýhodné smlouvy na umístění billboardů. Podle Kverulanta jde o jasnou korupci.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-kupuje-ojety-pohrebni-automobil-za-3-4-milionu-646041
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Na-Cizinskeho-miri-trestni-oznameni-jde-o-billboardy-646964
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"Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První 
nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá 
smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A třetí je 
dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. 
Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční 
příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 
umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem 
částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než 
korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech, a ještě s 
roční výpovědní lhůtou," informoval Kverulant.org na své facebookové stránce.  
 

Ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima pozval k rozhovoru místostarostu Prahy 7 
Kamila Vavřince Mareše. Ten za krokem městské části nevidí nic špatného.  
 

"Rozhodli jsme se, že chceme jít do právní jistoty, že uzavřeme na tyto tři existující 
billboardy s problematickými smlouvami, jejíž vypovězení trvalo přes čtyři roky, nové 
smlouvy, které nám dají jistotu, že poté, když jim pošleme výpověď, že to u soudu 
vyhrajeme, že to bude právně jasné," obhajoval smlouvy Mareš.  
 

Razima však upozornil na to, že všechny smlouvy, které byly uzavřeny, jsou v zásadě 
vypověditelné po šesti letech. Ve smlouvách se píše, že je možné je vypovědět až po 
pěti letech, a ještě s roční výpovědní lhůtou. "Tomu říkáte, že je můžete komfortně 
vypovědět, když to můžete udělat až za šest let?" ptal se.  
 

S označením korupce Mareš rozhodně nesouhlasí. "My jsme konzultovali ceny nájmu 
pozemků pro reklamní nosiče a není to nic, co by neodpovídalo."  
 

"Našim cílem je, aby tady ani jeden z těch billboardů nebyl," uvedl Mareš. To Razima 
nechápal. "Jak se to má s těmi fakty, že jste uzavřeli smlouvy na tři billboardy na šest 
let," ptal se. "Jedná se nám o to, že budeme mít právní jistotu, že je budeme moct 
odstranit," uvedl Mareš.  
 

"Vy nechcete odstraňovat billboardy, vy se chcete kamarádit s billboardáři, protože z 
toho něco máte," uzavřel Razima.  
 

Vzhledem k tomu, že podle Kverulanta místostarosta postup radnice naprosto 
nevysvětlil, podal na vedení městské části trestní oznámení.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Na-Cizinskeho-miri-trestni-
oznameni-jde-o-billboardy-646964  

« zpět na obsah   
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64. Nová žaloba v Diag Human: zastavte růst úroků z prodlení      

21.12.2020  hlidacipes.org   
klíčová slova: Kverulant; org; spolek  

 
Odkaz na originál   

Nekonečná sága Diag Human, sporu o náhradu škody spojeného s překaženým 
obchodem s krevní plazmou, pokračuje. Poměrně nenápadně, bez většího zájmu 
médií. Obě strany sporu – jak zástupci Diag Human, tak státu – upozorňují na své 
úspěchy, vyzdvihují prohry druhé strany a naopak. Jisté ale je, že Diag Human už před 
lety spory přenesl do zahraničí (psali jsme na HlídacíPes.org  
 

opakovaně; například poté, co Diag Human nechal v Německu zabavit jediného 
českého Rembrandta ) a k dispozici jsou i první konečné a pravomocné rozsudky. Soud 
v Lucembursku už v červnu 2019 potvrdil, že Diag Human může začít exekuční právo 
uplatňovat kdekoliv na území celé EU kromě Dánska. V únoru 2020 tento exekuční 
rozsudek na 14,5 miliardy Kč uznaly Rakousko a Německo. Česká republika ale hodlá 
dále bojovat, suma je to tak obrovská, že za případnou povinnost platit nikdo nechce 
převzít zodpovědnost. A tak každý den také narůstají úroku o 1,3 milionu korun. Na to 
upozorňuje spolek Kverulant.org, který se nyní rozhodl podat na české politiky a jejich 
úředníky  
 

URL| https://hlidacipes.org/nova-zaloba-v-diag-human-zastavte-rust-uroku-z-
prodleni/  

« zpět na obsah   
    
   

65. Vojtěch Razima: Úředníci nezastavili úročení v kauze Diag Human      

21.12.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Razima  

 
Odkaz na originál   

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 
Rakousko a Německo uznaly exekuční rozsudek na 14,5 miliardy Kč proti ČR. Další 
porážku stát zaznamenal poté, co lucemburský soud potvrdil, že Diag Human může 
začít exekuční právo uplatňovat kdekoliv na území celé EU kromě Dánska.  
 

Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst 
úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je 
tento stav změnit. Proto dnes podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní 
oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu.  
 

https://hlidacipes.org/nova-zaloba-v-diag-human-zastavte-rust-uroku-z-prodleni/
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Urednici-nezastavili-uroceni-v-kauze-Diag-Human-647987
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V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku 
ČR až do výše 14,5 miliardy korun na území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o 
vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku z 7. 6. 2019. Stejné 
rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V 
listopadu 2019 tak učinila i Belgie.  
 

Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní 
plazmou. To, že má Diag Human na peníze (více než osm miliard korun jako výsledek 
arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 
počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, 
kterým také povolil exekuci majetku České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může 
vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských, 
belgických a nově i rakouských a německých 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, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to 
i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už roky 
tváří, že se naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu 
nebude muset platit. Přesto však Česká republika prohrává jeden soud za druhým. 
Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, že stát se úspěšně brání. Zamlčuje 
však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je podle všeho již dávno a zcela 
prohrán.  
 

Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal 
na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení porušování povinnosti při správě 
cizího majetku (ZDE). Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 milionů 
denně.  
 

Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako 
dlužník povinen hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, 
přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení jednání s 
Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným 
řešením bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční 
úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení.  
 

Koncem léta 2019 požádal Kverulant 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 na písemné dotazy. Svůj 
slib však ani po urgencích nedodrželi. Více již v Kverulantově videu:  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Urednici-
nezastavili-uroceni-v-kauze-Diag-Human-647987  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Urednici-nezastavili-uroceni-v-kauze-Diag-Human-647987
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Urednici-nezastavili-uroceni-v-kauze-Diag-Human-647987
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66. Česká televize má problém se sponzoringem pořadů      

06.01.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Budova České televize na pražských Kavčích horách. Foto: Ondřej Žváček. CC BY-SA 
3.0.  
 

Napsal Kverulant.org  
Kategorie: Civilizace  
Zveřejněno: 6. leden 2020  
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. V roce 2018 ČT za toto porušování zákona vyinkasovala rekordní částku 
téměř 239 milionů korun. 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.  
Česká televize má již od roku 2011 reklamní vysílání limitované zákonem. Reklama je 
povolená pouze na stanicích ČT2 a ČT sport, kde nesmí přesáhnout 0,5 % denního 
vysílacího času na každém z těchto programů. Po zákazu reklamy v roce 2011 Kavčí 
hory na nějaký čas reklamu z vysílání na ČT1 skutečně stáhly. Pak se ale oklepaly a 
začaly zákon obcházet. Začaly vysílat reklamu maskovanou tvrzením, že nejde o 
reklamu, ale o ušlechtilé sponzorování pořadu, které má ČT povoleno. Jako by Česká 
televize nedostávala koncesionářské poplatky. Jako by ročně od občanů nedostávala 
přibližně 6 miliard korun.  
Příjmy České televize z reklamního vysílání, sponzoringu a dalších komerčních formátů 
dosáhly v roce 2018 výše 379 milionů korun. Nejvyšší měrou, 63 procenty, se na 
komerčním vysílání ČT podílela právě reklama vydávaná za sponzoring, ze kterého ČT 
inkasovala necelých 239 mil. Kč. To je oproti roku 2017 nárůst o 21 procent. Reklamní 
vysílání v podobě klasických reklamních spotů vyneslo 112 mil. korun. ČT tak na 
nelegálním "sponzoringu" vydělává dvakrát víc než na reklamě legální. S trochou 
nadsázky lze konstatovat, že ČT divákům denně dokazuje, že zločin se vyplácí víc než 
legální byznys.  
Zákaz nezákazČeská televize nás nešetří a nešetří ani naše děti. A tak byl Večerníček v 
lednu 2012 přesunut z ČT1 na ČT2, protože na tomto programu reklama být může. Na 
ČT2 byl Večerníček až do léta 2018 obklopen reklamou zacílenou na děti, přestože to 
bylo a je zakázané. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit, a proto již v březnu 
2013 podal na Českou televizi stížnost Radě pro televizní vysílání. Rada Kverulantovi 

https://literarky.cz/civilizace/696-ceska-televize-ma-problem-se-sponzoringem-poradu
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tehdy odpověděla, že sponzoring reklamou nejspíše je, ale oni s tím nic nesvedou a na 
postih už rezignovali.  
V létě 2018 se chvíli zdálo, že televize tuto nezákonnou praxi opustila a přestala 
Večerníček obklopovat reklamou cílenou na dětského diváka. Bohužel na konci září se 
televize vrátila k reklamě zacílené na dětského diváka. Zpočátku byla reklama na 
spektakulární show ještě jako sponzorování pořadu. Už tehdy ale bylo evidentní, že 
cílem upoutávky je to, aby děti přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu 
drahé představení o dinosaurech. Cena jedné vstupenky se pohybovala od 1 228 Kč až 
do astronomických 3 507 Kč.  
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 nabádá 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.  

« zpět na obsah   
    
   

67. Další pumpy dostaly pokutu! SEZNAM 50 míst, kde nabízeli nekvalitní 
palivo      

08.01.2020  nova.cz - TN.cz  
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); organizace (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

I v loňském roce rozdávali inspektoři ČOI pokuty za nekvalitní palivo na některých 
čerpacích stanicích. Které pumpy dostaly nejvíc a za co? Nemáte některou z nich ve 
svém okolí? Podívejte se na aktualizovaný seznam 50 pokutovaných čerpacích stanic, 
který pravidelně zveřejňuje obecně prospěšná organizace Kverulant.org.  
 

Kvalita pohonných hmot, které nabízejí české čerpací stanice se podle České obchodní 
inspekce zlepšuje, pořád jsou ale místa, kde řidiči bohužel natankovali nevyhovující 
palivo.  
Podle aktuálního seznamu obecně prospěšné organizace Kverulant.org dostalo vloni 
vyšší pokutu pět pump. Které to jsou? To zjistíte v následujícím přehledu. Ten zahrnuje 
50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo ČOI pokutovala během posledních tří let, 
součástí sankcí bývá i zákaz dalšího prodeje. Nejaktuálnější případy jsou hned na 
začátku.  
V seznamu najdete i popis dopadů zjištěných závad. 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 

https://auto.tn.nova.cz/ext/novinky/dalsi-pumpy-dostaly-pokutu-seznam-50-mist-kde-nabizeli-nekvalitni-palivo.html
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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.  
Kverulant.org pokutované pumpy zveřejňuje od roku 2011 a několikrát do roka seznam 
doplňuje o nová rozhodnutí ČOI. I díky tomu se kvalita benzínu i nafty v Česku zásadně 
zvýšila. "Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově znehodnocuje a zdražuje 
je povinné přimíchávání biosložek. Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších 
negativních vedlejších dopadů,” podotýká ředitel Kverulanta Vojtěch Razima.  
Podívejte se na aktuální seznam 50 pokutovaných čepacích stanic k 8. lednu 2020:  

« zpět na obsah   
    
   

68. Dva a čtvrt roku od zákazu billboardů. Nelegální reklamy nemizí, přibývají 
nové      

09.01.2020  novinky.cz - Dnes 9:37 Bohumír Žídek , Novinky Facebook Twitter  
klíčová slova: Razima (3); Kverulant; Kverulanta; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Je tomu více než dva a čtvrt roku, co platí zákaz v ochranném pásmu dálnic a silnic 
první třídy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) eviduje 1151 odstraněných reklam ze 
zhruba 1500. Za posledního čtvrt roku jich zmizely jen zhruba tři desítky. Aby toho 
nebylo málo, další billboardy začaly přibývat, zejména na dálničních mostech.  
 

Mělo jít o akci "kulový blesk". Alespoň tak to v polovině roku 2017 prezentoval tehdejší 
ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Na začátku září toho roku podle něj měly od dálnic 
zmizet všechny zakázané billboardy. Od té doby uplynulo více než 28 měsíců, Ťok už 
není ministrem, ale řada billboardů od dálnic stále nemizí. Naopak.  
Například na mostě přes dálnici D8 u odbočky na Kralupy se nedávno objevila nová 
reklama. Řidiči si mohou všimnout řady reklam také na dálničních mostech na D5, 
například na 53., 38., 30,5., 13. nebo 3. kilometru.  
Podle červnového vyjádření ŘSD bylo z mostů odstraněno 98 ze 196 billboardů. V tuto 
chvíli už není ŘSD s to přesné číslo sdělit. "Nemáme pro ně žádnou speciální evidenci," 
uvedl na dotaz Novinek tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.  
Objevují se nové billboardy  
Ten připustil, že se u dálnic objevuje nová nelegální reklama. "Vlastníci reklamních 
zařízení neustále umisťují nová zařízení, obnovují již odstraněná zařízení, nebo je 
přesouvají. Vzhledem k tomu je práce Silničních správních úřadů i ŘSD značně složitá a 
řízení vedoucí k odstranění musí být neustále obnovována," sdělil Novinkám Studecký.  
"Obecně lze říct, že právě na dálniční nadjezdy jsou nejvíce umisťována nová nelegální 
reklamní zařízení," doplnil.  

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dva-a-ctvrt-roku-od-zakazu-billboardu-nelegalni-reklamy-nemizi-pribyvaji-nove-40308957
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"Z blízkého okolí dálnic evidujeme 1151 odstraněných nelegálních reklamních zařízení. 
Další reklamních poutače odstranili sami majitelé, což nám nemusí hlásit, je to jejich 
zákonná povinnost. Zůstat mohou nadále reklamy uvnitř obcí (v takzvaném souvisle 
zastavěném území)," uzavřel Studecký s tím, že přesné počty zbývajících billboardů se 
tedy neustále mění.  
Razima: Za více než dva roky padla jediná pokuta  
Postup státu ve věci odstraňování nelegálních billboardů dlouhodobě kritizuje sdružení 
Kverulant. "Za to, že billboardáři neodstranili svoje reklamním zařízení již v září 2017 
tak, jak jim to ukládal zákon, zaplatili jen jednu jedinou pokutu ve výši 110 tisíc korun,” 
řekl Novinkám předseda Kverulanta Vojtěch Razima.  
Pokuta byla uložena v Pardubickém kraji. "Ostatní kraje a ani ministerstvo dopravy o 
žádné další podobné pokutě v říjnu 2019 nevěděli,” dodal.  
"Z uvedeného je patrné, že billboardáři nebyli za letité a viditelné porušování zákona 
nikdy nijak významně postiženi. To je také jeden z hlavních důvodů proč ignorují 
zákony a předpisy dál,” domnívá se Razima.  
"Veřejná správa 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,” uzavřel.  
Odstraňování trvá přes dva a čtvrt roku  
Podle zákona měli provozovatelé reklamy odstranit billboardy z takzvaných 
ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy do konce srpna 
2017.  
Majitelé billboardů v řadě případů dávali najevo odpor proti nové legislativě a odmítali 
spolupracovat. Na konci srpna 2017 billboardy provozovatele Czech Outdoor ze 
skupiny BigBoard zaplnila zobrazení české státní vlajky.  

« zpět na obsah   
    
   

69. Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových map      

14.01.2020  nase-voda.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 
Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. 
Informoval o tom dnes ředitel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org. Vojtěch 
Razima.  
 

Bytový komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná 
stavba. Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém 
území nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou 
ohrožuje jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak 
nezvyšovala svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, 
že úředníci, kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek 

https://www.nase-voda.cz/developer-stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map/
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nad tím mávli rukou. Podrobnosti o celé kauze naleznete na Kverulantově webu.  

« zpět na obsah   
    
   

70. Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových map      

14.01.2020  melnicko.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Kverulanta; organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 
Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový 
komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. 
Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území 
nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak nezvyšovala 
svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, 
kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím 
mávli rukou. Pokud jste i vy přesvědčeni, že úředníci by měli chránit veřejný zájem, a 
nikoli zájmy bohatých developerů, prosíme, podpořte Kverulanta pravidelným 
měsíčním darem ve výši 100 Kč. Podrobnosti o celé kauze naleznete na Kverulantově 
webu.  
 

Ing. Vojtěch Razima ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

71. Kverulant.org: Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových 
map      

14.01.2020  outsidermedia.cz - Prahy Ve  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 
Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový 
komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. 
Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území 
nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak nezvyšovala 
svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, 
kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím 
mávli rukou. Proto Kverulant v celé věci dnes podal trestní oznámení.  
 

https://melnicko.cz/developer-stavel-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-developer-stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map/
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Kdo zfalšoval povodňové mapy Prahy ve prospěch developera?To je otázka pro policii 
České republiky. Ta by měla vyšetřit, jak je možné, že dvojice developerů, nechvalně 
známý Miloslav Černý, majitel firmy České přístavy a.s., a Tamir Winterstein, postavila 
v Praze Holešovicích bytový komplex se stovkami bytů v aktivní zátopové zóně. Projekt 
Prague Marina II stojí na břehu řeky Vltavy v místě, kde podle odborníků a zákonů 
České republiky nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Zákon zde zapovídá 
jakékoliv výjimky. Tento zákon vznikl proto, že aktivní zátopové pásmo je území, 
kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. Přesto 
zde dnes stojí tři bytové domy. Tyto domy nejenom že ohrožují své obyvatele, ale také 
vytváří překážku, díky které jsou ohroženy i budovy v přilehlém okolí.  
Celý koncept vymezování aktivního zátopového území je postaven na tom, že se jedná 
o preventivní opatření ochrany před povodněmi. Stavby v něm významně ovlivňují 
průtokové poměry. Již jen zpevňováním půdy dochází k tomu, že pak není schopna 
nasáknout vodu, kterou by pojala v případě, že by v daném území nebyla provedena 
zástavba. Proto je naprosto zásadní, aby byla tato omezení důsledně dodržována.  
Jak je to možné?Díky zfalšovaným povodňovým mapám! Zátopová území stanovuje 
tzv. vodní zákon, na jehož základě je vytvořena mapa stanovující jednotlivé stupně 
ochrany. V praxi to znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu subjektu zpracování 
takové mapy. Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady 
při rozhodování o povolování staveb. Jenomže základní mapa je současně podkladem 
pro online mapy, které si vytvoří například Magistrát hlavního města Prahy nebo IPR. A 
pokud se takové mapy zfalšují, mohou být klamnými podklady pro schvalování 
nezákonných staveb. A to se zde pravděpodobně stalo. Pokud se podíváme na mapy 
zkopírované na Kverulantův web, je patrné, že se vyznačení zátopových zón 
diametrálně liší. Vrcholem všeho je pak mapa územního plánu od IPR – Institutu 
plánování a rozvoje, která nezákonné stavby de facto legalizuje.  
Kdo za to může?Kverulant si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 
vyžádal schvalovací dokumenty, které vedly k povolení těchto staveb. Z nich vyplývá, 
že první, kdo zřetelně ohýbal zákon, je Povodí Vltavy a.s. Tato organizace očividně 
zapomněla na svou odbornou zátopovou mapu a pro rozhodování využila některý z 
výše uvedených portálů. Z nich také vyčetla, že aktivní zátopové pásmo je všude jinde, 
než jsou zastavěné parcely. A tak dala stavbě kladné stanovisko. Aby si své stanovisko 
vydané v rozporu se zákonem a ve prospěch developerů pojistila, uvedla do podmínek 
větu, která ačkoliv vypadá jako legální, je ve skutečnosti dalším hrubým porušením 
zákona. Uvedla totiž: "Stavby bytových domů budou umístěny mimo stanovenou 
aktivní zátopovou zónu, nebo budou svým uspořádáním uzpůsobeny tak, aby v 
průtočném profilu nezpůsobily překážku vodnímu toku (…)" To je samozřejmě 
absurdní podmínka, jestliže je v aktivní zátopové zóně zakázáno stavět. Jejich vyjádření 
ovšem následně putovalo na všechny dotčené orgány a všichni zavřeli oči a nikdo jejich 
stanovisko nerozporoval. Vodoprávní úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, že bral 
stanovisko Povodí jako fakt, který si nemohl ověřit, jelikož nemá svou povodňovou 
mapu. Podle čeho tedy rozhoduje? Jak to dělá při povodních? Není to náhodou jen 
jedna velká lež? A nebyly hlavním motivačním faktorem při rozhodování, místo 
veřejného zájmu, úplatky?  
Výňatek ze souhlasného stanoviska Povodí Vltavy je velmi zajímavý, protože záhadně 
opomíná hlavní stavební parcely projektu Prague Marina II. Jednu úplně vynechá, 
2356/129, a druhou, 2356/119, začlení do nicneříkajícího shluku mnoha parcel. Jako 
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problémové vybere jen pár nezajímavých parcel z okolí stavby, které určí jako 
zátopové, a zakáže tam skladovat stavební materiál. Celý projekt pak schválil pod 
názvem Záměr Marina Island II. Tento název pak přeberou ostatní instituce a stejně tak 
jako Povodí Vltavy už konkrétní umístění stavby neřeší. Že by záměr?  
Proč to udělali?To musí vyřešit policie ČR. Jisté je ovšem to, že zmíněné stavby jsou 
nezákonné a ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není žádná výjimka, 
která by je mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány. Příkladem 
budiž demolice domu v Lounech z prosince roku 2019. Před zhruba deseti lety ho tam 
načerno postavil zastupitel Jan Čáka z uskupení Volby pro město. Stavební úřad zpětně 
povolení nevydal, protože v této záplavové zóně se stavět nesmí. Zastupitel se roky 
bránil i u soudů, ale stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. Pod 
hrozbou exekučního bourání si majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na 
jeho náklad rozebrali.  
Pokud bude stát postupovat dle práva, bude muset být nařízena likvidace i v případě 
tří domů projektu Prague Marina II. Co na to jejich současní vlastníci? Ti to ještě 
nevědí, ale určitě je to bude zajímat. A na kom by se měli hojit? To musí vyřešit policie, 
ale vždy je dobré se ptát, komu to prospělo.  
Trestní oznámeníJak už bylo zmíněno, Kverulant v celé věci dnes podal trestní 
oznámení. Trestní oznámení má 10 stran, obsahuje množství příloh a popisuje jednání, 
které dle Kverulantova názoru naplňuje definici hned pěti trestných činů trestního 
zákoníku:  
Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329  
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330  
Přijetí úplatku podle § 331  
Podplácení podle § 332  
Nepřímé úplatkářství podle § 333  
Pachatelů je dle Kverulantova názoru několik. Předně jsou to investoři stavby Tamir 
Winterstein a Miloslav Černý prostřednictvím svých společností, vedení podniku 
Povodí Vltavy, IPR, vodoprávní úřad městské části Prahy 7, stavební odbor městské 
části Prahy 7 a vodoprávní úřad Magistrátu hlavního města Prahy. Zamyslet by se nad 
sebou měl i současný starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka 
Burgerová, protože za jejich působení a díky jejich lidem byl celý podvodný projekt 
zrealizován.  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  
Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji.  

« zpět na obsah   
    
   

72. Kverulant.org: Developer stavěl na základě zfalšovaných povodňových 
map      

14.01.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských 

https://pravdive.eu/news/172312/kverulant-org-developer-stavel-na-zaklade-zfalsovanych-povodnovych-map
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Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový 
komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. 
Zákon i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území 
nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 
jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat a tak nezvyšovala 
svoji hladinu a nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, 
kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím 
mávli rukou. Proto Kverulant v celé věci dnes podal trestní oznámení.  
 

Kdo zfalšoval povodňové mapy Prahy ve prospěch developera?  
To je otázka pro policii České republiky. Ta by měla vyšetřit, jak je možné, že dvojice 
developerů, nechvalně známý Miloslav Černý, majitel firmy České přístavy a.s., a Tamir 
Winterstein, postavila v Praze Holešovicích bytový komplex se stovkami bytů v aktivní 
zátopové zóně. Projekt Prague Marina II stojí na břehu řeky Vltavy v místě, kde podle 
odborníků a zákonů České republiky nesmí stát žádná stavba kromě vodních děl. Zákon 
zde zapovídá jakékoliv výjimky. Tento zákon vznikl proto, že aktivní zátopové pásmo je 
území, kterým při povodni aktivně proudí voda a svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu. 
Přesto zde dnes stojí tři bytové domy. Tyto domy nejenom že ohrožují své obyvatele, 
ale také vytváří překážku, díky které jsou ohroženy i budovy v přilehlém okolí.  
Celý koncept vymezování aktivního zátopového území je postaven na tom, že se jedná 
o preventivní opatření ochrany před povodněmi. Stavby v něm významně ovlivňují 
průtokové poměry. Již jen zpevňováním půdy dochází k tomu, že pak není schopna 
nasáknout vodu, kterou by pojala v případě, že by v daném území nebyla provedena 
zástavba. Proto je naprosto zásadní, aby byla tato omezení důsledně dodržována.  
Jak je to možné?  
Díky zfalšovaným povodňovým mapám! Zátopová území stanovuje tzv. vodní zákon, 
na jehož základě je vytvořena mapa stanovující jednotlivé stupně ochrany. V praxi to 
znamená, že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu subjektu zpracování takové mapy. 
Mapa je pak podkladem pro Povodí Vltavy a příslušné vodoprávní úřady při 
rozhodování o povolování staveb. Jenomže základní mapa je současně podkladem pro 
online mapy, které si vytvoří například Magistrát hlavního města Prahy nebo IPR. A 
pokud se takové mapy zfalšují, mohou být klamnými podklady pro schvalování 
nezákonných staveb. A to se zde pravděpodobně stalo. Pokud se podíváme na mapy 
zkopírované na Kverulantův web, je patrné, že se vyznačení zátopových zón 
diametrálně liší. Vrcholem všeho je pak mapa územního plánu od IPR – Institutu 
plánování a rozvoje, která nezákonné stavby de facto legalizuje.  
Kdo za to může?  
Kverulant si na základě zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal schvalovací 
dokumenty, které vedly k povolení těchto staveb. Z nich vyplývá, že první, kdo zřetelně 
ohýbal zákon, je Povodí Vltavy a.s. Tato organizace očividně zapomněla na svou 
odbornou zátopovou mapu a pro rozhodování využila některý z výše uvedených 
portálů. Z nich také vyčetla, že aktivní zátopové pásmo je všude jinde, než jsou 
zastavěné parcely. A tak dala stavbě kladné stanovisko. Aby si své stanovisko vydané v 
rozporu se zákonem a ve prospěch developerů pojistila, uvedla do podmínek větu, 
která ačkoliv vypadá jako legální, je ve skutečnosti dalším hrubým porušením zákona. 
Uvedla totiž: "Stavby bytových domů budou umístěny mimo stanovenou aktivní 
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zátopovou zónu, nebo budou svým uspořádáním uzpůsobeny tak, aby v průtočném 
profilu nezpůsobily překážku vodnímu toku (…)" To je samozřejmě absurdní podmínka, 
jestliže je v aktivní zátopové zóně zakázáno stavět. Jejich vyjádření ovšem následně 
putovalo na všechny dotčené orgány a všichni zavřeli oči a nikdo jejich stanovisko 
nerozporoval. Vodoprávní úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, že bral stanovisko Povodí 
jako fakt, který si nemohl ověřit, jelikož nemá svou povodňovou mapu. Podle čeho 
tedy rozhoduje? Jak to dělá při povodních? Není to náhodou jen jedna velká lež? A 
nebyly hlavním motivačním faktorem při rozhodování, místo veřejného zájmu, 
úplatky?  
Výňatek ze souhlasného stanoviska Povodí Vltavy je velmi zajímavý, protože záhadně 
opomíná hlavní stavební parcely projektu Prague Marina II. Jednu úplně vynechá, 
2356/129, a druhou, 2356/119, začlení do nicneříkajícího shluku mnoha parcel. Jako 
problémové vybere jen pár nezajímavých parcel z okolí stavby, které určí jako 
zátopové, a zakáže tam skladovat stavební materiál. Celý projekt pak schválil pod 
názvem Záměr Marina Island II. Tento název pak přeberou ostatní instituce a stejně tak 
jako Povodí Vltavy už konkrétní umístění stavby neřeší. Že by záměr?  
Proč to udělali?  
To musí vyřešit policie ČR. Jisté je ovšem to, že zmíněné stavby jsou nezákonné a 
ohrožují jak své obyvatele, tak jejich okolí. V zákoně není žádná výjimka, která by je 
mohla dodatečně zlegalizovat, a měly by být proto zbourány. Příkladem budiž 
demolice domu v Lounech z prosince roku 2019. Před zhruba deseti lety ho tam 
načerno postavil zastupitel Jan Čáka z uskupení Volby pro město. Stavební úřad zpětně 
povolení nevydal, protože v této záplavové zóně se stavět nesmí. Zastupitel se roky 
bránil i u soudů, ale stavební úřad nakonec odstranění stavby předal exekutorovi. Pod 
hrozbou exekučního bourání si majitel černé stavby raději najal dělníky, kteří dům na 
jeho náklad rozebrali.  
Pokud bude stát postupovat dle práva, bude muset být nařízena likvidace i v případě 
tří domů projektu Prague Marina II. Co na to jejich současní vlastníci? Ti to ještě 
nevědí, ale určitě je to bude zajímat. A na kom by se měli hojit? To musí vyřešit policie, 
ale vždy je dobré se ptát, komu to prospělo.  
Trestní oznámení  
Jak už bylo zmíněno, Kverulant v celé věci dnes podal trestní oznámení. Trestní 
oznámení má 10 stran, obsahuje množství příloh a popisuje jednání, které dle 
Kverulantova názoru naplňuje definici hned pěti trestných činů trestního zákoníku:  
Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329  
Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330  
Přijetí úplatku podle § 331  
Podplácení podle § 332  
Nepřímé úplatkářství podle § 333  
Pachatelů je dle Kverulantova názoru několik. Předně jsou to investoři stavby Tamir 
Winterstein a Miloslav Černý prostřednictvím svých společností, vedení podniku 
Povodí Vltavy, IPR, vodoprávní úřad městské části Prahy 7, stavební odbor městské 
části Prahy 7 a vodoprávní úřad Magistrátu hlavního města Prahy. Zamyslet by se nad 
sebou měl i současný starosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní za územní rozvoj Lenka 
Burgerová, protože za jejich působení a díky jejich lidem byl celý podvodný projekt 
zrealizován.  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  
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Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji.  
tel.: 602 547 235 googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-
outsidermedia.cz/600x300', [600, 300]).display();  
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73. Týden podle PH č. 3 - 2020 (pH týdne: 9)      

17.01.2020  asz.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); Organizace  

 
Odkaz na originál   

Vláda tento týden schválila novelu zákona o pozemkových úpravách, mimo jiné s cílem 
zvýšit v nich důraz na projekty zlepšující vodní bilanci v krajině.  
 

Novela je nicméně prezentována především jako možnost provádět komplexní 
pozemkové úpravy v několika na sebe navazujících katastrech, což je správný přístup. 
Přesto je třeba připomenout, že smyslem pozemkových úprav je především zcelit 
pozemky stejných vlastníků, jejich pozemky jim zpřístupnit a dát do pořádku evidenci 
pozemků v katastru poté, co na ní předlistopadový režim na mnoha místech 
rezignoval.  
Důležité je, že se nemění minimální procento vlastníků, kteří musí se zahájením 
komplexních pozemkových úprav souhlasit – v minulosti totiž takové návrhy zaznívaly. 
I tak je ale vhodné poznamenat, že současných 60 procent pozemků může 
reprezentovat jen jediný velký vlastník, a prostřednictvím pozemkových úprav si tak v 
území v zásadě "udělá, co chce". Na místě by proto bylo doplnit jako podmínku k 
zahájení úprav i nějaký, minimálně nadpoloviční počet vlastníků, což ale stávající 
podoba novely neřeší.  
V souvislosti s pozemky a půdou se také opětovně diskutuje o protierozní vyhlášce, 
jejíž ambicí je snížit rizika vodní a větrné eroze. Proti navrhované podobě vyhlášky jsou 
ovšem zemědělci, a to ze všech zemědělských organizací, i samotní vlastníci půdy, i 
když snížení rizik eroze je v jejich zájmu. Zatímco podle vlastníků stát nevyužívá 
stávající možnosti protierozní prevence a nezodpovědné hospodáře, kteří rizika eroze 
opakovaně zvyšují, nijak finančně nepostihuje, zemědělcům vadí především 
skutečnost, že vyhláška považuje v obecné rovině každého zemědělce za viníka eroze. 
Úplně všichni hospodařící zemědělci by tak měli na všech svých pozemcích podle 
návrhu protierozní vyhlášky vypočítávat, zdali jsou nebo nejsou tyto pozemky erozí 
ohroženy, což v praxi znamená značnou byrokracii. Úředníci Ministerstva životního 
prostředí (MŽP), které je předkladatelem vyhlášky, navíc podle všeho vůbec netuší, jak 
funguje elektronický systém evidence půdních bloků LPIS. Zatímco MŽP tvrdí, že do 
systému lze zadávat všechny údaje potřebné k vypočítávání rizik erozní ohroženosti, 
tvůrci LPIS a specialisté IT, kteří systém vytvářeli od samého začátku a stále jej 
obhospodařují, tvrdí naopak, že ve stávající podobě požadavky MŽP do systému 
aplikovat nelze. No, věřit bychom měli spíše těm, kdo se v systému vyznají, tedy jeho 
tvůrcům.  

https://www.asz.cz/cs/tyden-podle-ph/tyden-podle-ph-c-3-2020-ph-tydne-9.html
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V Hradci Králové proběhly tradiční Ovocnářské dny, jejichž součástí byla bilance 
objemu a kvality sklizně ovoce v ČR v loňském roce. Ta meziročně poklesla o 27 
procent, v případě jablek dokonce o 29 procent, v porovnání s dlouhodobým 
průměrem pak byla celková loňská sklizeň ovoce v ČR nižší o 18 procent. Důvodem 
byly podle ovocnářů zejména jarní mrazy, což je docela paradox při stávajícím 
rostoucím oteplování, i u nás. Každopádně byl výsledkem nižší úrody nárůst cen, a i 
proto ovocnáři požadují, aby se u ovoce a zeleniny snížila stávající DPH ve výši 15 
procent na 10 procent. Argumentují přitom snížením DPH na 10 procent na točené 
pivo v souvislosti s EET. Problémy jsou ale dva – snížení DPH na točené pivo patří do 
oblasti restauračních služeb, a ne tedy do prodeje potravin, i když pivo jako takové do 
skupiny potraviny a nápoje samozřejmě patří. Druhým problémem je, že pokud by se 
snižovala DPH při jakékoli neúrodě čehokoli, měli bychom za pár let sníženou DPH na 
všechny potraviny. To by jistě přivítali spotřebitelé, co na to ale státní rozpočet (a 
kontinuální růst mandatorních výdajů), je ovšem ve hvězdách. Růst cen potravin 
ostatně není tak úplně negativní jev – jednak jsou ceny mnoha potravin z hlediska 
nákladů vynaložených na jejich výrobu a v porovnání s jiným zbožím v ČR docela nízko, 
jednak mohou být vyšší ceny potravin také jednou z možnosti, jak snížit plýtvání s nimi 
– a to je žádoucí.  
Proběhl také další kulatý stůl k ústavní ochraně vody. K tomu snad jen tolik, že zřejmě 
zvítězí zdravý rozum, Ústava se kvůli vodě měnit nebude, vznikne ale speciální ústavní 
zákon. K vodě ale ještě dvě poznámky. Veřejnost, zejména ta z okolí přehrady Orlík, si 
jistě všimla nebývale nízké hladiny vody v této přehradě, snížené hladiny jsou ale i v 
jiných nádržích (například Boskovice). Není to ale primárně dáno suchem – Orlík se 
opravuje, a proto je cíleně vypuštěn, a to na nejnižší úroveň od dob stavby přehrady, 
takže jsou vidět objekty a pozůstatky staveb, které 60 let nikdo neviděl, třeba přímo u 
koruny hráze. Vody ale méně je – nejen do Orlíku zatím nedotekla voda ze Šumavy, 
prostě proto, že na našich horách stále není sníh. Zásoby vody ve sněhu byly počátkem 
tohoto týdne dokonce více než 20x nižší, než loni touhle dobou. Voda vázaná ve sněhu 
není samozřejmě jedinou vláhou na území ČR, občas i prší a v příštích by mělo nakonec 
i sněžit. Je jen třeba vědět, že právě z pomalu tajícího sněhu se doplňují zejména 
zásoby podzemních vod, takže vše nasvědčuje tomu, že se ani letos nedoplní a nezvýší.  
Druhá poznámka docela dobře ilustruje "rovné podmínky" pro podnikání v ČR a 
postupy některých úředníků. Organizace Kverulant.org. zjistila, že velký bytový projekt 
Prague Marina II byl v pražských Holešovicích povolen a postaven na základě 
zfalšovaných povodňových map. Tamní bytový komplex se stovkami bytů tak vznikl v 
aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. Zákon i zdravý rozum zde 
zapovídá jakékoliv výjimky. V aktivním zátopovém území nesmí nic stát nejen proto, že 
jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje jakoukoli stavbu, ale zejména 
proto, aby voda mohla volně odtékat a nezaplavovala další a další území. Kverulant je 
přesvědčen, že úředníci, kteří stavbu povolovali, dobře věděli, že mapy jsou 
zfalšované, a za úplatek nad tím mávli rukou. Řekl bych, že má Kverulant.org. pravdu.  
Petr Havel  

« zpět na obsah   
    
   

74. Podivný e-shop, který se nelíbí nikomu      
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18.01.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

RUDOLF MLÁDEK Asi už jenom šéfovi Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 
Hořelicovi se zdá, že vyplatit za nový systém e-shopu pro prodej dálničních známek 
400 milionů je fajn. Ten má dodat firma Asseco Central Europe. Fajn je to nepochybně 
pro dodavatelskou firmu a fajn je to pro každého, kdo si na tom tzv. lízne. Tedy získá 
prospěch a nechť si čtenář doplní sám, kdo všechno by to mohl být.  
 

Jinak zakázka bez soutěže se prý prodražila, protože naše bezpečnostní služby musí 
cosi tajit a nebyl prý čas. Jestli této pohádce někdo uvěří, tak ať se podívá, kdo mu co 
sype do kávy. Slovensko snad nemělo tytéž požadavky svých služeb? Nepochybně ano. 
A stačilo na to pouhých 75 miliónů na totéž, za co Hořelica hodlá vyplatit 400 miliónů. 
Ministr dopravy Kremlík se s premiérem Babišem dohodli, že od smlouvy s firmou 
Asseco Central Europe stát odstupovat nebude. Při zrušení tendru by stát nejspíš 
musel platit neznámou výši smluvního penále.  
Pokud někteří zapomněli, jak se stavěla dálnice D47, tak stát na návrh tehdejšího 
ministra Šimonovského zbytečně odstoupil od smlouvy a firma Housing & Construction 
(H&C) obdržela dvacet miliónů eur (v přepočtu 626 miliónů korun) jako kompenzaci za 
vypovězení smlouvy o dálnici D47. (1) Zdá se, že "osvědčený scénář" s pokutou funguje 
a vzorem všem budiž kauza obchodu s krevní plazmou, kdy Česko prohrálo soud s 
dodavatelem Diag Human o 14,5 miliardy. (2) Tenhle trik, jak podojit Český stát se 
zjevně úspěšně stále opakuje. Pamatujete na ozvučení jednání států EU v Praze? Jak 
Dánové, předsedající po ČR Evropské unii za veškeré audiovizuální služby zaplatili v 
přepočtu maximálně 58 milionů korun? Tedy zhruba 9x méně, než firmě ProMoPro 
zaplatil bez veřejné soutěže (!) tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr 
Vondra. (3) Cosi o čase jako důvod této následně kriminální zakázky padlo také… (4)  
Není to tak dávno, co mi ředitel americké IT firmy Acquia říkal, že se o zakázky v České 
republice vůbec neucházejí. A není to jen tím, že mají na starosti Mistrovství světa ve 
fotbale 2022 v Kataru. Podle něj nejde u nás o férové soutěže (o tom hovoří v EU už 
kde kdo) a výsledkem je to, že vítěz dodává za naprosto předražené ceny často 
průměrnou dodávku. Obvyklou výmluvou státu je čas nebo "tajné služby". Obojí je 
směšné až trestuhodné. A doplácí na to každý občan.  
Zpravodajský web Zdopravy.cz, zjistil, že podle původní koncepce z loňského roku měl 
známkový e-shop z většiny vystavět státní podnik CENDIS, spadající pod ministerstvo 
dopravy. To dokládá koncepce vypracovaná podnikem CENDIS, kterou Zdopravy.cz 
získalo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. (5) Proč se náhle objevuje 
jiné řešení nikdo neví. Realizovat e-shop mohly také zavedené společnosti jako např. 
Alza či Mall. Místopředseda představenstva e-shopu Alza Tomáš Havryluk odhaduje, že 
náklady by měly být zhruba 40 miliónů, takže systém by měl stát desetinu toho, co 
plánuje bez soutěže vybraný dodavatel.  
Praha má za sebou obří skandál s kartou Opencard a zdá se, že stát se z toho nepoučil. 
Babišův trvalý oponent, pražský primátor Hřib, se musí smát na celé kolo. A stejně asi 
jako on, tak žádný občan důvodům ze Státního fondu dopravní infrastruktury neuvěří. 
A pokud vypovězení zakázky povede k penále, nechť jej zaplatí ti, co zakázku doporučili 

https://pravdive.eu/news/173095/podivny-e-shop-ktery-se-nelibi-nikomu
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a podepsali.  
Premiér Babiš hodlá vše znovu prověřit. Zjistí jen to, co mu novináři i experti už řekli. 
Co s tím udělá je už jen na něm. Jenom dodejme malou poznámku, že žádný stát 
nemusí uhradit výnos z trestné činnosti, byť by měl podobu například penále z nějaké 
smlouvy. Samozřejmě, že tím nikdo nechce nic ani naznačit, ani sdělit, jde jen o právní 
názor.  
Zdroj:  
(1) https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cr-zaplati-20-milionu-eur-za-
vypovezeni-smlouvy-o-d47-260912  
(2) https://www.kverulant.org/article/cesko-prohralo-dalsi-soud-s-diag-human-o-14-5-
miliardy-po-lucembursku-v-belgii  
(3)https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/danove-daji-za-ozvuceni-v-eu-devetkrat-
mene-nez-vondra-promopru.A120127_072748_domaci_hv  
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75. 02: 39 29      

20.01.2020  iDNES.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); společností (2); organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

ROZSTŘEL: Hosty budou zástupci společností Kverulant a Greenpeace. Spasí ČR 
obnovitelné zdroje? / video: iDNES.cz ROZSTŘEL: Hosty budou zástupci společností 
Kverulant a Greenpeace. Spasí ČR obnovitelné zdroje? 20. 1. 2020 12:30  
 

Hosty pondělního Rozstřelu budou ekologický aktivista nevládní environmentální 
organizace Greenpeace Jan Rovenský a ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. V 
pořadu se budou řešit otázky protestů, které brání ve výstavbách klíčových projektů, 
ale i dlouhodobé spory, které mezi organizacemi panují.  

« zpět na obsah   
    
   

76. Ekoaktivisté stvořili novou ideologii, vmetl Razima Rovenskému v 
Rozstřelu      

20.01.2020  iDNES.cz   
klíčová slova: Kverulant; organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Hosty pondělního Rozstřelu byli ekologický aktivista nevládní environmentální 
organizace Greenpeace Jan Rovenský a ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima.  
 

V pořadu se řešily otázky protestů, které brání ve výstavbách klíčových projektů, ale i 

https://tv.idnes.cz/zive/rozstrel-hosty-budou-zastupci-spolecnosti-kverulant-a-greenpeace-spasi-cr-obnovitelne-zdroje.V200120_094749_idnestv_mase
https://www.idnes.cz/podcasty/razima-rovensky-rozstrel-podcast.V200120_133752_idnestv_vov
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dlouhodobé spory, které mezi organizacemi panují.  

« zpět na obsah   
    
   

77. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně Českého 
telekomunikačního úřadu      

31.01.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 31. leden 2020  
 

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti 
firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech funkcí.  
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má na starosti záležitosti týkající se mobilních 
telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. Je jakýmsi 
státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po drátě po rychlé 
mobilní sítě. Zaměstnává stovky lidí a rozhoduje o miliardách. V jeho čele stojí Rada 
ČTÚ, jejíž členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ měsíčně dostává více než 100 tisíc hrubého, 
předseda přibližně 150 tisíc hrubého. To je dost peněz, za které veřejnost očekává, že 
dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé 
firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo, přesto byla 27. ledna 
jmenována předsedkyní ČTÚ.  
Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši jedné miliardy korun.  
Kverulant vyzval dopisem vládu, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda 
postoupila tuto výzvu ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ zabývá již potřetí. Nejprve v kauze 
Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady 
Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem 
konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a 
proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se v září 2014 podařilo 
dosáhnout.  
Podruhé se tímto problémem zabýval, když se v červnu 2015 stal členem rady ČTÚ Jiří 
Peterka. Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice 
odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů.  
Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.  

« zpět na obsah   

https://literarky.cz/civilizace/794-kverulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-ceskeho-telekomunikacniho-uradu
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78. Hana Továrková musí být odvolána z čela vedení ČTÚ - je v konfliktu 
zájmů!      

31.01.2020  itpoint.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována v listopadu 2019 a podle 
zákona měla jako veřejný funkcionář 30 dnů na to, aby přestala být činná hned v devíti 
soukromých firmách. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo a přesto byla 27. 1. 
2020 vládou jmenována předsedkyní Rady Českého telekomunikačního úřadu.  
 

"Tato dáma byla schválena po krátké diskusi, přičemž je třeba říci, že se jedná o velmi 
zkušeného člověka s právním vzděláním, člověka, který bezezbytku rozumí 
problematice komunikací a který je, což je velmi důležité pro nastávající období, 
dostatečně rázný, odolný a z mého úhlu pohledu neúplatný," řekl ke jmenování Hany 
Továrkové do Rady ČTÚ Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu na 
tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí 4. 11. 2019.  
Všechny firmy ve kterých se Hana Továrková angažovala získaly od státu od roku 2016 
celkem 67 smluv v celkové výši 1 miliardy Kč.  
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT.  
ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po 
drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ rozhoduje o 
miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými 
funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100000 Kč 
hrubého.  
Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150000 Kč hrubého. To je dost peněz, za které 
veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v 
jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
Kverulant proto dnes vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce 
odvolala. Vláda ČR postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 
členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 
ředitelem konsorcia soukromých firem CZ.NIC.  
Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho 
odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout.  
Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří Peterka. Přesto byl i on dále 
členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice odstoupil, teprve když  

http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=hana-tovarkova-odvolani-konflikt-zajmu-ctu-13492
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« zpět na obsah   
    
   

79. Kerulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU      

01.02.2020  ceskamedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 
Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti 
firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí.  
 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem 
od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ 
rozhoduje o miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona 
veřejnými funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 
hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 
které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. 
Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 
jmenoval a předsedkyní ČTÚ.  
Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši 1 mld. Kč.  
Kverulant dnes vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. 
Vláda ČR postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 
členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 
ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu 
zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v 
září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří 
Peterka. Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem.  

« zpět na obsah   
    
   

80. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU      

01.02.2020  melnicko.cz - Vojtěch Razima  

http://ceskamedia.cz/clanek/225736/kerulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-ctu
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klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta (4); org (4); Kverulantovi; Razima; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti 
firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí. Oceňte 
Kverulantův boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a začněte podporovat 
Kverulanta symbolickou částkou 100 Kč měsíčně.  
 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem 
od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ 
rozhoduje o miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona 
veřejnými funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 
hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 
které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. 
Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno:  
Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 
jmenoval a předsedkyní ČTÚ.  
Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši 1 mld. Kč. Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem 
přisátých na stát nechce.  
Kverulant vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 
členem rady ČTÚ, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia 
soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto byl 
cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo 
dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří Peterka. Přesto byl i on 
dále členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice odstoupil, teprve když 
Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů. Na tomto místě je třeba 
konstatovat, že v konflikty zájmů obou pánu dosti blednou v porovnání s chováním 
Hany Továrkové.  
Kverulant.org zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů 
vysokých státních úředníků. Věnujte nám každý měsíc 100 korun. I vaše tři koruny 
denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým 
darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů  
Vojtěch Razima ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

https://melnicko.cz/kverulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-ctu/
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81. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU      

04.02.2020  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Kverulanta; Kverulantovi  

 
Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková je v učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti 
firmách. Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému ze všech funkcí.  
 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem 
od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ 
rozhoduje o miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona 
veřejnými funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 
hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 
které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. 
Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 
jmenoval a předsedkyní ČTÚ.  
Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši 1 mld. Kč.  
Kverulant dnes vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. 
Vláda ČR postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 
členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 
ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu 
zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 
2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří Peterka. 
Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem.  

« zpět na obsah   
    
   

82. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU      

04.02.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-ctu/
https://pravdive.eu/news/177075/kverulant-org-vyzval-vladu-k-odvolani-predsedkyne-ctu
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Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé 
záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a 
mnoha oblastí IT.  
 

ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po 
drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ rozhoduje o 
miliardách. V čele ČTÚ stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými 
funkcionáři.  
Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti 
slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 
hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za 
které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. 
Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno.  
Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou v listopadu 2019. 
Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná v hned v devíti soukromých 
společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 
jmenoval a předsedkyní ČTÚ.  
Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od 2016 celkem 67 
smluv v celkové výši 1 mld. Kč.  
Kverulant dnes vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. 
Vláda ČR postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Kverulant.org se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá již po třetí poprvé. Nejprve 
v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 
členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným 
ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip byl tak v učebnicovém konfliktu 
zájmů, a proto byl cílem Kverulanta jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v 
září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se v červnu 2015 členem rady ČTÚ stal Jiří 
Peterka. Přesto byl i on dále členem konsorcia soukromých firem. Z této pozice 
odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů.  

« zpět na obsah   
    
   

83. Antimonopolní úřad prověřuje autobusovou dopravu ve středních 
Čechách. Smlouvy za stamiliony kraj podepsal bez soutěže      

18.02.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (9); Kverulanta (2); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 18. únor 2020  
 

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem obecně prospěšné společnosti Kverulant.org je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a 
přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel 

https://literarky.cz/civilizace/876-antimonopolni-urad-proveruje-autobusovou-dopravu-ve-strednich-cechach-smlouvy-za-stamiliony-kraj-podepsal-bez-souteze
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stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína 
plnou úplatků.  
Před koncem roku 2019 se Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové 
rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, a prodloužil smlouvy se stávajícími 
autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024, přičemž s dalšími uzavřel nové, ale 
rovněž bez soutěže. Kverulant.org tehdy podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten 
mu nyní napsal, že podnět šetří.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z 
eráru krev neteče.  
Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a 
krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené 
prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s 
běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, 
aby mu tyto smlouvy předložil.  
Kverulant tehdy zjistil, že všechny smlouvy byly uzavřeny "z ruky" nezapomenutelného 
hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009, těsně před tím, než byla krajům 
zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy 
platily 10 let. Rathovi "hoši" tak tehdy zavázali kraj vyplatit přinejmenším celkem 6,8 
miliardy Kč.  
Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na ministerstvo vnitra. Kverulant také 
odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové 
řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli se zdálo, že opravdu 
dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal 
výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do 
vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu 
ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho 
dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 
podlehl.  
Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
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prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 procent. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun, které 
samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to 
tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až 
do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v 
nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně 
prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. prosince 2024 
vyjely výhradně vysoutěžené spoje.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
Další podrobnosti naleznete  

« zpět na obsah   
    
   

84. Kverulant.org: Antimonopolní úřad prověřuje Kverulantovo podání na 
zajišťování dopravní obslužnosti za miliardu      

19.02.2020  pravdive.eu   
 

Odkaz na originál   

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra.  
 

Kverulant také odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal 
transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli 
se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny 
smlouvy a chystal výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 
byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že 
výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho 
dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 

https://pravdive.eu/news/180520/kverulant-org-antimonopolni-urad-proveruje-kverulantovo-podani-na-zajistovani-dopravni-obsluznosti-za-miliardu
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podlehl.  
Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 procent. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun. Ty 
samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to 
tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až 
do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v 
nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně 
prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely 
výhradně vysoutěžené spoje.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
Další podrobnosti naleznete v kauze Rathovy předražené autobusy.  
googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 
300]).display();  

« zpět na obsah   
    
   

85. Kverulant.org: Antimonopolní úřad prověřuje Kverulantovo podání na 
zajišťování dopravní obslužnosti za miliardu      

19.02.2020  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (8); Kverulanta (3); org  

 
Odkaz na originál   

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po 
té, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. Před koncem roku 
2019 se Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, a prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-antimonopolni-urad-proveruje-kverulantovo-podani-na-zajistovani-dopravni-obsluznosti-za-miliardu/
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dopravci o pět let až do roku 2024, přičemž s dalšími uzavřel nové, ale rovněž bez 
soutěže. Kverulant.org tehdy podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní 
napsal, že podnět šetří.  
 

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z 
eráru krev neteče.  
Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a 
krajem. Kraj přece musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené 
prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s 
běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, 
aby mu tyto smlouvy předložil.  
Kverulant tehdy zjistil, že všechny smlouvy byly uzavřeny "z ruky" nezapomenutelného 
hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009. Těsně předtím, než byla krajům 
zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy 
platily 10 let. Rathovi "hoši" tak tehdy zavázali kraj vyplatit přinejmenším celkem 6,8 
miliardy Kč.  
Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také 
odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové 
řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli se zdálo, že opravdu 
dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal 
výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do 
vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu 
ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho 
dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 
podlehl.  
Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 procent. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun. Ty 
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samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to 
tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až 
do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v 
nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně 
prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely 
výhradně vysoutěžené spoje.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
Další podrobnosti naleznete v kauze  

« zpět na obsah   
    
   

86. Vojtěch Razima: Smlouvy za stamiliony podepsal Středočeský kraj bez 
soutěže      

19.02.2020  parlamentnilisty.cz - Hans Štembera  
klíčová slova: Kverulant (10); Kverulanta (2); org (2); organizace; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem obecně prospěšné společnosti Kverulant.org je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a 
přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel 
stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína 
plnou úplatků.  
 

Před koncem roku 2019 se Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové 
rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, a prodloužil smlouvy se stávajícími 
autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024, přičemž s dalšími uzavřel nové, ale 
rovněž bez soutěže. Kverulant.org tehdy podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten 
mu nyní napsal, že podnět šetří.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Smlouvy-za-stamiliony-podepsal-Stredocesky-kraj-bez-souteze-614132
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ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z 
eráru krev neteče.  
Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a 
krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené 
prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s 
běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, 
aby mu tyto smlouvy předložil.  
Kverulant tehdy zjistil, že všechny smlouvy byly uzavřeny "z ruky" nezapomenutelného 
hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009, těsně před tím, než byla krajům 
zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy 
platily 10 let. Rathovi "hoši" tak tehdy zavázali kraj vyplatit přinejmenším celkem 6,8 
miliardy Kč.  
Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu 
pro hospodářskou soutěž, k ombudsmanovi a na ministerstvo vnitra. Kverulant také 
odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové 
řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy. Chvíli se zdálo, že opravdu 
dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal 
výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. V květnu 2012 byl pan Rath vzat do 
vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu 
ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.  
To byl ovšem omyl. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho 
dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil 
všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím 
porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů 
korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké 
pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomu Robin Povšík patrně 
podlehl.  
Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu 
Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně 
zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla 
odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na 
jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 
prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 procent. Středočeský kraj se s tímto 
zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun, které 
samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to 
tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až 
do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové, rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v 
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nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně 
prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. prosince 2024 
vyjely výhradně vysoutěžené spoje.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se v prosinci 2019 obrátil na 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s 
dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. Nyní ho ÚHOS informoval, 
že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a 
příslušnou dokumentaci.  
Další podrobnosti naleznete ZDE.  
Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem 
vydavatele.  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
 

Foto: Hans Štembera Popisek: Vojtěch Razima, ředitel neziskové organizace Kverulant.  

« zpět na obsah   
    
   

87. Info.cz      

19.02.2020  info.cz - - FOTO: Zdeněk Matyáš  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace  

 
Odkaz na originál   

Válka odtahových služeb, o níž před časem informovalo INFO.CZ, ještě není u konce. 
Poslanec za ANO Josef Kott předložil před časem pozměňovací návrh, který mohl v 
podstatě monopolizovat odtahy na D1, které má pod palcem Ředitelství silnic a dálnic. 
Zákonodárci nakonec tento návrh odmítli, ale podle informací INFO.CZ by se měl v 
upravené podobě brzy vrátit zpátky.  
 

V pozadí tohoto návrhu ovšem bobtná válka mezi odtahovými službami a Nehodovým 
centrem pojišťoven, které velkou část z nich sdružují. Nezisková organizace 
Kverulant.org upozorňuje, že v prosinci 2015 byla schválena novela silničního zákona, 
která dala správcům dálnic ještě větší pravomoci.  
"Přes nasmlouvané firmy bude ŘSD nařizovat odtahy v případech, kdy se řidiči 
nebudou moci dohodnout se svojí pojišťovnou nebo asistenční službou na odstranění 
auta v co nejkratší době. Přesná pravidla a časové limity ještě nejsou dány. Naštěstí 
řidiči zatím mají právo vyřídit si vše v rámci svých předplacených služeb, například 
prostřednictvím linky pomoci řidičům 1224," uvádí Kverulant s tím, že odtahový byznys 
na D1 ovládají v podstatě dvě firmy – Pretol a JEREX.  
Nezisková organizace rovněž upozorňuje, že cílem některých návrhů ve sněmovně je v 
podstatě zabetonovat monopol některých odtahových služeb. "Navrhovatel, poslanec 
Josef Kott za ANO, chtěl zavést monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích. 
Podle něj si majitel havarovaného vozu na dálnici neměl moci sám zvolit odtahovou 

https://www.info.cz/magazin/valka-odtahovek-nekonci-kontroverzni-navrh-o-odtazich-na-d1-se-muze-jeste-vratit-do-hry-44382.html
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službu. O odtahu havarovaného vozu, který tvoří překážku provozu, měla podle něj 
vždy rozhodovat policie, a to bez ohledu na to, zda již majitel havarovaného vozidla 
odtah zavolal. Kottův návrh naštěstí neprošel," uvádí Kverulant.org.  
Společnost Pretol například není členem takzvaného Nehodového centra pojišťoven a 
odtah na D1 tak může některé řidiče přijít pořádně draho. "Setkali jsme se ale už se 
situací, kdy Pretol odmítl provést zásah zřejmě z cenových důvodů, když byl volán 
systémem NCP. To potom v případě potřeby těžké techniky a dominantního postavení 
této odtahové služby ve vybavenosti takovou technikou výrazně komplikuje situaci na 
místě nehody a zdržuje obnovení provozu," řekl INFO.CZ šéf České asociace pojišťoven 
Jan Matoušek.  

« zpět na obsah   
    
   

88. U dálnic zůstávají stovky billboardů!      

19.02.2020  impuls.cz - Alan Hejma  
klíčová slova: Kverulant (2); Razimy; spolek; spolku; Vojtěcha  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo dopravy jich za dva roky dokázalo odstranit jen 1151. I přes zákon ze 
srpna 2017 tak u českých silnicích zůstávají čtyři stovky nelegálních reklam.  
 

U dálničních nadjezdů se navíc čím dál tím více objevují nové nelegální billboardy. I na 
ně se totiž vztahuje zákon, který zakazuje reklamu ve vzdálenosti 250 metrů od 
dálnice. O odstranění veškeré reklamy se už dva roky neúspěšně snaží ministerstvo 
dopravy. Jeho postup dlouhodobě kritizuje například spolek Kverulant.  
Tomu vadí, že ministerstvo posílá majitelům reklamních ploch pouze výzvy, aby své 
billboardy zlikvidovali. Na ty ale zhruba 400 firem dlouhodobě nereaguje. Podle 
předsedy spolku Kverulant Vojtěcha Razimy by tedy měly přijít na řadu pokuty. Stát ale 
podle něj udělil za celé dva roky jenom jednu. Za jak dlouho se tak stát billboardů zbaví 
úplně, to zůstává otázkou.  
Autor: Markéta Imlaufová, Rádio Impuls  

« zpět na obsah   
    
   

89. Vysílačkový tunel Ministerstvo vnitra za miliardu Kč opět ve hře      

20.02.2020  itpoint.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org protestuje proti arogantnímu tunelování veřejných rozpočtů a připravuje 
podání k ÚOHS. Vnitro se již vloni chystalo nakoupit v tendru s jedinou firmou a v 
utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy Kč - dodavatelem měl být Pramacom Prague 
a radiostanice měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol.  

https://www.impuls.cz/regiony/redakce-doporucuje/u-dalnic-zustavaji-stovky-billboardu.A200219_181747_imp-redakce_dolez
http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=mv-predrazene-vysilacky-tetra-13525
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Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní 
státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů - tedy vysílaček, by byla 
téměř poloviční. Kverulant proti tomuto miliardovému tunelu protestoval. I jeho 
protesty vedly k tomu, že vnitro tunel zlevnilo na 3,1 miliardy.  
V listopadu 2019 dokonce došlo k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
předběžně zakázal Ministerstvu vnitra uzavřít smlouvu na vysílačky bez výběrového 
řízení. V lednu 2020 však antimonopolní úřad realizaci tendru povolil.  
Nyní vnitro tendr překvapivě zrušilo a s dodavatelem prodloužilo současnou smlouvu. 
Kverulant opět protestuje proti miliardovému vysílačkovému tunelu a chystá podání k 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Kverulant také upozorňoval, že pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček 
pro IZS (Integrovaný záchranný systém), byla by cena pravděpodobně ještě nižší než 
poloviční.  
Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze modernizovat 
technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné zastaralé 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. Drahé udržování nynější zastaralé technologie Tetrapol při životě 
kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Cena zakázky byla původně stanovena na 4,4 miliard Kč a po Kverulantově kritice byla v 
létě 2019 cena snížena na 3,1 miliardy Kč. Vnitro v létě také uvedlo, že smlouva s 
dodavatelem už nebude trvat do roku 2027, jak se plánovalo, ale bude platit jenom 
čtyři roky.  
V lednu 2019 miliardový tunel definitivně povolil antimonopolní úřad, když tunelářům 
z vnitra povolil uzavřít smlouvu na vysílačky bez výběrového řízení.  
Nyní resort tendr překvapivě zrušil a s dodavatelem prodloužil současnou smlouvu s 
Pramacomem - přesné parametry dohody s firmou resort nechce prozradit - prý kvůli 
utajení.  
Kverulant je ale přesvědčen, že hlavním důvodem utajení je nemravně vysoká cena 
této zakázky. Jisté je to, že současný systém by měl fungovat ještě několik let. Resort 
uvedl, že do doby než bude definitivně rozhodnuto o novém způsobu řešení 
komunikačního systému složek IZS.  
Kverulant má již se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  
Zastavme expanzi rozežraného státuPočet úředníků neustále roste - v roce 2014 
pracovalo pro erár 416 tisíc státních zaměstnanců. Na rok 2020 je jich rozpočtováno 
závratných 465 tisíc. Výdaje na jejich platy překročí v roce 2020 částku 220 miliard 
korun.  
Erár nešetří - naopak utrácí stále víc. Jen informačních systémů veřejné správy je 7700 
a jejich pořízení stálo daňové poplatníky 110 miliard Kč.  
Kverulant je jeden z mála, kdo rozežraný stát pravidelně hlídá nejen ve výdajích na IT. 
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Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu!  

« zpět na obsah   
    
   

90. Kverulant.org: Nejvyšší kontrolní úřad by měl prošetřit postup státu v 
kauze Diag Human. Zbytečně přicházíme o 1,3 milionu korun denně      

27.02.2020  literarky.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Razima; společnost; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Firma Diag Human Josefa Šťávy (na snímku) požaduje od státu zhruba 14,5 miliardy 
korun. Foto: Jiří Hadač / CNC / Profimedia.  
 

Napsal Vojtěch Razima  
Kategorie: Civilizace  
Zveřejněno: 27. únor 2020  
Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 už 
i Rakousko a Německo uznaly exekuční rozsudek na 14,5 miliardy korun proti ČR. 
Firma Josefa Šťávy si tak může vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se 
nacházejí v lucemburských, belgických a nově i rakouských a německých bankách. Stát 
se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků 
z prodlení, které tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Proto se obecně prospěšná 
společnost Kverulant.org obrátil 27. února na Nejvyšší kontrolní úřad, aby přezkoumal, 
zda stát v této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře.  
V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku 
ČR až do výše 14,5 miliardy korun na území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o 
vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku ze 7. červa 2019. Stejné 
rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V 
listopadu minulého roku tak učinila Belgie.  
Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní 
plazmou. To, že má Diag Human na peníze (více než osm miliard korun jako výsledek 
arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 
počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, 
kterým také povolil exekuci majetku České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může 
vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských, 
belgických a nově i rakouských a německých 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, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to 
i s úroky dělá 14,5 miliardy korun. Přes to všechno se zástupci státu už roky tváří, že se 
naprosto nic neděje a daňový poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset 
platit. Přesto však Česká republika prohrává jeden soud za druhým. Proto se 

https://literarky.cz/civilizace/908-kverulant-org-nejvyssi-kontrolni-urad-by-mel-prosetrit-postup-statu-v-kauze-diag-human-zbytecne-prichazime-o-1-3-milionu-korun-denne
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Kverulant.org 27. února obrátil otevřeným dopisem na Nejvyšší kontrolní úřad, aby 
přezkoumal, zda stát v této kauze postupuje s péčí dobrého hospodáře.  
Koncem loňského léta požádal Kverulant 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 na písemné dotazy. Svůj 
slib však ani po urgencích nedodrželi. Více ve videu  

« zpět na obsah   
    
   

91. Kverulant.org: Velmi zpožděný kulový blesk      

12.03.2020  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org  

 
Odkaz na originál   

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela 
zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. 
Zákaz billboardů vstoupil v platnost již v roce 2017. Billboardaři však 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. Teprve nyní uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic smlouvu na 
odstraňování billboardů.  
 

Dodavatelem je firma TANNACO, a.s. a ta má pro ŘSD za 72,5 milionů korun má 
provést zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, 
včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Přitom již v 
dubnu 2017 sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, že na odstraňování billboardů 
má přichystanou akci Kulový blesk. Billboardaři odstranili do 1. září 2019 celkem 3 853 
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 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 v říjnu 2019 nevěděli. Kverulant protestuje proti postupu veřejné 
správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní 
porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 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.  

« zpět na obsah   
    
   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-velmi-zpozdeny-kulovy-blesk/
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92. Odstraňování billboardů u dálnic: velmi zpožděný kulový blesk      

12.03.2020  literarky.cz - Jan Handrejch Právo Profimedia  
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 12. březen 2020  
 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela 
zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. 
Zákaz billboardů vstoupil v platnost již v roce 2017. Billboardaři však 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. Teprve nyní uzavřelo Ředitelství silnic a dálnic smlouvu na 
odstraňování billboardů.  
Dodavatelem je firma TANNACO, a.s. a ta má pro ŘSD za 72,5 milionů korun má 
provést zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, 
včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Přitom již v 
dubnu 2017 sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, že na odstraňování billboardů 
má přichystanou akci Kulový blesk.  
Billboardaři odstranili do 1. září 2019 celkem 3 853 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 milionů korun a od majitelů billboardů zpětně 
vymohly pouhých 77 tisíc korun. Kolik za odstraňování billboardů z dálnic zaplatilo 
ministerstvo dopravy, 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 v říjnu 2019 nevěděli. Kverulant protestuje proti postupu veřejné 
správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za naprosto bagatelní 
porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 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.  
Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

93. Kverulant.org: Velmi zpožděný kulový blesk      

12.03.2020  pravdive.eu   
 

Odkaz na originál   

Dodavatelem je firma TANNACO, a.s. a ta má pro ŘSD za 72,5 milionů korun má 

https://literarky.cz/civilizace/960-odstranovani-billboardu-u-dalnic-velmi-zpozdeny-kulovy-blesk
https://pravdive.eu/news/186550/kverulant-org-velmi-zpozdeny-kulovy-blesk
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provést zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního  
 

zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Přitom 
již v dubnu 2017 sliboval tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, že na odstraňování 
billboardů má přichystanou akci Kulový blesk. Billboardaři odstranili do 1. září 2019 
celkem 3 853 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 
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 v říjnu 2019 nevěděli. Kverulant protestuje 
proti postupu veřejné správy, která na jedné straně důsledně vymáhá pokuty i za 
naprosto bagatelní porušení pravidel silničního provozu a na straně druhé 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.  

« zpět na obsah   
    
   

94. Kverulant: předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková by měla být odvolána      

16.03.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 16. březen 2020  
 

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo učebnicovém a 
nezákonném konflikt zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant.org 
vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech veřejných funkcí a dnes podal 
oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů.  
Na konci ledna ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podle jeho předběžného 
posouzení Továrková porušila zákon o střetu zájmů. Mluvčí resortu Vladimír Řepka 
dokonce uvedl, že "po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové na 
kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu". V únoru 
ministerstvo radikálně otočilo a došlo k závěru, že Továrková není ve střetu zájmů a 
během třicetidenní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila všechny 
firmy, ve kterých působila. To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že 
vymazání z obchodního rejstříku trvá přibližně pět dnů a ještě 24. února 2020 

https://literarky.cz/civilizace/973-kverulant-predsedkyne-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-hana-tovarkova-by-mela-byt-odvolana
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Továrková figurovala v pěti firmách.  
Kverulant byl docela zvědavý, jakým kouzlem došli podřízení Marie Benešové k tak 
očividné lži, a tak si od ministerstva vyžádal kopii onoho právního posouzení. Dozvěděl 
se, že žádné právní posouzení vlastně neexistuje: "Posouzení mělo podobu okamžité 
mentální analýzy údajů zjištěných z informačních systémů veřejné správy a dalších 
veřejně dostupných registrů a evidencí, jakož i dokladů předložených samotnou paní 
Továrkovou, a jeho vyústění nemělo podobu formalizovaného dokumentu, jehož kopii 
by Vám bylo možné poskytnout."  
Ministerstvo v dopise Kverulantovi také uvádí, že "paní Továrková v zákonné 
třicetidenní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon 
činností, které nejsou slučitelné s výkonem funkce členky Rady Českého 
telekomunikačního úřadu, ukončila". Kverulant se s touto očividnou lží odmítá smířit, a 
proto 16. března podal oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu 
zájmů. Další podrobnosti naleznete ZDE.  
Autor je zakladatel a ředitel Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

95. Kverulant.org podal oznámení o přestupku předsedkyně ČTÚ      

18.03.2020  ceskamedia.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana 
Továrková byla v době jmenování a pak ještě tři měsíce potom v přímo učebnicovém a 
nezákonném konflikt zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant.org 
vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech veřejných funkcí a dnes podal 
oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů.  
 

Na konci ledna Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podle jeho předběžného 
posouzení Továrková porušila zákon o střetu zájmů. Mluvčí rezortu Vladimír Řepka 
dokonce uvedl, že "po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové na 
kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu". V únoru 
ministerstvo radikálně otočilo a došlo k závěru, že Továrková není ve střetu zájmů a 
během třicetidenní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila všechny 
firmy, ve kterých působila. To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že 
vymazání z obchodního rejstříku trvá přibližně pět dnů a ještě 24. února 2020 
Továrková figurovala v pěti firmách. Kverulant byl docela zvědavý, jakým kouzlem došli 
podřízení Marie Benešové k tak očividné lži, a tak si od ministerstva vyžádal kopii 
onoho právního posouzení. Dozvěděl se, že žádné právní posouzení vlastně neexistuje: 
"Posouzení mělo podobu okamžité mentální analýzy údajů zjištěných z informačních 
systémů veřejné správy a dalších veřejně dostupných registrů a evidencí, jakož i 
dokladů předložených samotnou paní Továrkovou, a jeho vyústění nemělo podobu 
formalizovaného dokumentu, jehož kopii by Vám bylo možné poskytnout." 

http://ceskamedia.cz/clanek/237500/kverulant-org-podal-oznameni-o-prestupku-predsedkyne-ctu
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Ministerstvo v dopise Kverulantovi také uvádí, že "paní Továrková v zákonné 30denní 
lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon činností, které 
nejsou slučitelné s výkonem funkce členky Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
ukončila". Kverulant se s touto očividnou lží odmítá smířit a proto dnes podal oznámení 
o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Další podrobnosti naleznete v 
kauze  

« zpět na obsah   
    
   

96. Kverulant.org: Přestaňte obírat pražský dopravní podnik o desítky milionů 
korun      

26.03.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulantovi (3); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 26. březen 2020  
 

Kverulant odhalil rozsáhlé vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 
prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vrcholný management pražského 
dopravce podepsal několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý 
kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za 
danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení 
zrušeno. Kverulant vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu, 
vyhození viníků a k podání trestního oznámení.  
Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři 
smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První 
dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 
miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení.  
V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb "Full Service vlaků 
metra M1 2020 ÷ 2034". Za tímto málo srozumitelným názvem se skrývá servis 53 
vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 
4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. 
bylo stanoveno, že " celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě 
této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH ".  
Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, 
nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen 
nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak 
bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 
milionu včetně DPH. A pokud nebude tato smlouva ukončena, bude fakturování 
pokračovat až do roku 2034.  
Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na "Full Service vlaků metra 81-71 
pro období 2019-2033". Jde o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda 
Transporation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 
dva miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do 

https://literarky.cz/civilizace/1008-kverulant-org-prestante-obirat-prazsky-dopravni-podnik-o-desitky-milionu-korun
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října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun. Pokud se nic nestane, bude 
vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033.  
Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zadokumentovat, je 
smlouva na právní služby v rámci projektu "MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO 
VAROVNÉHO SYSTÉMU". I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena 
zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 
2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.  
Celkem bylo v těchto zadokumentovaných případech zatím namísto 4,5 milionu korun 
(5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. Jenže 
Dopravní podnik uzavřel s advokáty ROWAN LEGAL smlouvy za celkem 40,2 milionu 
korun. Pokud by na všechny tyto smlouvy byl uplatněn stejný kriminální model, tak by 
z dopravního podniku bylo vyvedeno závratných 155 milionů korun.  
Všechny výše uvedené dodatky uzavřel 17. srpna 2018 za Dopravní podnik tehdejší 
předseda představenstva a generální ředitel Martin Gillar a místopředseda 
představenstva Ladislava Urbánek. Martin Gillar se ředitelem a předsedou 
představenstva podniku stal v první polovině roku 2016. Do funkce ho dosadilo hnutí 
ANO. Po volbách 2018 byl na konci roku nahrazen novým ředitelem Petrem 
Witowskim. Na odchodnou tehdy Gillar dostal více než dva miliony korun. Šlo prý o 
částku, na kterou měl nárok podle své manažerské smlouvy.  
Místopředseda představenstva a zároveň dopravní ředitel Ladislav Urbánek však tehdy 
vyměněn nebyl a ve funkci je stále. "Ve své funkci je dlouhodobě a v současnosti je 
podle mě nenahraditelný. Navíc nechceme destabilizovat dopravní podnik, proto 
veškeré personální změny musíme dělat s rozvahou," řekl tehdy další člen dozorčí rady 
a také náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN). Ten zná 
prostředí v dopravním podniku dostatečně, neboť byl v dozorčí radě už v minulém 
volebním období, tehdy ještě jako nominant Trojkoalice (tehdy Zelení, STAN, KDU-
ČSL).  
Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL podepsal všechny uvedené smlouvy i následné 
dodatky jednatel Martin Janoušek. Ten měl 23. prosince 2019 tehdejšímu ministru 
dopravy Vladimíru Kremlíkovi nabídnout úplatek ve výši 1,5 milionu korun. Kremlík to 
řekl serveru Seznam Zprávy. ROWAN LEGAL získala na ministerstvu dopravy zakázky 
právě za Kremlíkova působení. Kremlík v ROWAN LEGAL dříve působil jako advokátní 
koncipient a podle informací deníku Zdopravy.cz na získání smluv pro ROWAN LEGAL 
velmi tlačil.  
Kverulant vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Podle jeho 
názoru by měl především dostat okamžitou výpověď dopravní ředitel Ladislav 
Urbánek. Ten by také měl být odvolán z postu místopředsedy představenstva. 
Souběžně s tím by měl jediný akcionář DPP, hlavní město Praha, zastavit plnění ze 
všech smluv se společností ROWAN LEGAL, nechat provést audit těchto smluv a podat 
trestní oznámení. Audit by měl vyčíslit škodu, ke které došlo, a ta by měla být 
vymáhána po všech členech statutárních orgánů, kteří za tento podvod nesou 
odpovědnost. Rada hlavního města by se také měla zamyslet na dalším působením 
radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) a od prosince 2018 předsedy 
dozorčí rady Dopravního podniku. Je těžké uvěřit, že by o vyvádění peněz nevěděl. A 
pokud nevěděl, měl by být odvolán pro neschopnost.  
Management pražských podniků je notorickým tunelářem veřejných rozpočtů. V roce 
2013 si přichystal výjimečně předraženou zakázku na dodávku ostrahy svých objektů 
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pro předem připravené vítěze. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit, a v červnu 
2015 dokonce i zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, respektive daňoví 
poplatníci nepřišli o 110 milionů korun.  

« zpět na obsah   
    
   

97. Odtahy vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními parazity pokouší 
okrást řidiče      

09.04.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); organizace (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 9. duben 2020  
 

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z 
nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant.org proti 
tomu opakovaně protestoval, a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou 
kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na některých dálnicích.  
Náklady jsou tak zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho 
pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Stále však není zcela vyhráno, 
v lednu 2020 se poslanec Josef Kott pokoušel zavést státní monopol na odtahy vozidel 
na dálnicích zákonem. Stále se vyskytují případy, kdy se stát ve spolupráci dálničními 
parazity pokouší okrást řidiče.  
Citujme svědectví jednoho z řidičů: "Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi 
při cestě do Prahy na dálnici D1 na 168,5 km porouchalo auto AVIA. Odpadla mi 
kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto na krajnici. Hned jsem volal své 
pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou smluvní odtahovou službu VEMAX. 
Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, kteří mi vzali papíry, auto označili 
světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o očekávané odtahové službě od 
mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX.  
Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté 
dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do 
kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k 
hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým 
má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem 
nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto.  
Mezitím už přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘JEREXu 
mě nechtěl složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil 
částku na 10 000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se 
vyjádřili, že se jich to netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal 
telefonem partu čtyř mužů a jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. 
Požadovali peníze a nechtěli mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘.  
Naštěstí řidič ‚mojí‘odtahovky zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 
2hodinovém handrkování mě nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí 

https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice
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pojišťovny mě připojila a odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi 
stoupne adrenalin, když si vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad 
dálniční mafie."  
Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel zavést státní 
monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale další 
pokusy o okrádání řidičů ve velkém nejspíš budou následovat. Stojí za ním totiž 
propojení vládních politiků a soukromých firem. Obecně prospěšná organizace 
Kverulant.org je přesvědčena, že za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá 
odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.  
Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy 
smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, 
když si řidič dokáže odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, 
kterou využívá správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje 
výše uvedený příběh. Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a 
tu také z povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií 
budou odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho 
autem za jeho peníze.  
Další podrobnosti naleznete ZDE.  
Autor je zakladatel a ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

98. Kverulant.org: Odtah vozidla nařízený dálniční mafií      

10.04.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

"Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 
168,5 km porouchalo auto AVIA.  
 

Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto na krajnici. Hned jsem volal 
své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou smluvní odtahovou službu 
VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, kteří mi vzali papíry, auto 
označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o očekávané odtahové 
službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. Odtahové auto přijelo velmi 
rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté dali řidiči pokyn, aby mě 
odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do kabiny řidiče. V jeho 
kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k hotelu, řidič nechtěl 
zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým má můj kolega 
špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem nesouhlasil, byl jsem 
nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto. Mezitím už přijelo odtahové auto 
VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘JEREXu mě nechtěl složit, pokud mu 
nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 000. S tím jsem 
samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to netýká, byl 

https://pravdive.eu/news/194742/kverulant-org-odtah-vozidla-narizeny-dalnicni-mafii
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jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a jedné ženy. 
Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli mě složit. 
Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘odtahovky zůstal se 
mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě nakonec za 
částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a odtáhla do servisu 
Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si vzpomenu na tuto 
příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie."  
Jak už bylo řečeno, v lednu 2020 se poslanec Kott z Hnutí ANO pokoušel zavést státní 
monopol na odtahy vozidel na dálnicích zákonem. Jeho pokus sice nevyšel, ale další 
pokusy o okrádání řidičů ve velkém nejspíš budou následovat. Stojí za ním totiž 
propojení vládních politiků a soukromých firem. Obecně prospěšná organizace 
Kverulant.org je přesvědčena, že za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá 
odtahová společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího 
návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem 
ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže 
odtah zavolat sám. Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá 
správce dálnice, jímž je ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený 
příběh. Navíc pojišťovny mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z 
povinného ručení obvykle zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou 
odmítat proplácet. Řidič pak bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za 
jeho peníze.  
Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční lovci nehod.  
Telefonický kontakt na postiženého řidiče bude poskytnut na vyžádání.  
googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 
300]).display();  

« zpět na obsah   
    
   

99. Kverulant vyzval Prahu, aby vypověděla 27 nemravných smluv uzavřených 
s billboardáři ještě za dob Krnáčové      

16.04.2020  melnicko.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; společnost  

 
Odkaz na originál   

Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, ani po téměř dvou letech vládnutí 
Pirátů nevypověděla 27 nemravných smluv na pronájmy městských pozemků, na 
kterých stojí 30 obřích billboardů. Obecně prospěšná společnost Kverulant.org k tomu 
dnes vyzvala primátora. Podpořte Kverulantův boj proti vizuálnímu smogu alespoň 
malým darem.  
 

Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném 
prostoru v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za 
zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních 
předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělali.  

https://melnicko.cz/kverulant-vyzval-prahu-aby-vypovedela-27-nemravnych-smluv-uzavrenych-billboardari-jeste-za-dob-krnacove/
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Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a ANO v nich 
propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila 
uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným mezi Prahou a billboardovými 
společnostmi, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu 
neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 
nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává za 
pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z 
pronájmu inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových 
společností z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje 
kolem 850 tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale 
billboardáři inkasují 25,5 milionu.  
Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé 
koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. Před necelým měsícem byla uzavřena 
poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří 
billboard poblíž magistrály. V tomto případě magistrát za pronájem dostane necelých 
160 tisíc korun ročně, ačkoli roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti 
na tom: Praha 20 nedávno pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro billboard v 
Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně.  
Kverulant si toto chování Pirátů nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Loni 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. Bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého na základě 
Kverulantova trestního oznámení šetří policie, jezdil zadarmo luxusním vozem Volvo 
XC60 reklamních společností Big Board.  
Kverulant dnes odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je 
vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili a vypověděli 
všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny 
by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu.  

« zpět na obsah   
    
   

100. Poslanec Kott nevzdává snahu zavést monopol pro odtahy na dálnicích. 
Cui bono?      

17.04.2020  opojisteni.cz   
klíčová slova: kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Zpravodajský server INFO.CZ informoval, že se poslanec ANO Josef Kott snaží zneužít 
nouzového stavu, který v souvislosti s koronavirovou krizí vyhlásila vláda premiéra 
Andreje Babiše, a znovu se snaží v Poslanecké sněmovně prosadit návrh zákona, jenž 
by zavedl monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích.  
 

https://www.opojisteni.cz/spektrum/poslanec-kott-nevzdava-snahu-zavest-monopol-pro-odtahy-na-dalnicich-cui-bono/c:18554/
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Poslanec Josef Kott ve svém pozměňovacím návrhu k Zákonu o provozu na pozemních 
komunikacích (č.361/2000 Sb.) požaduje, aby zajištění odtahu nepojízdného vozidla na 
výzvu policie realizovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vybraná odtahová firma by 
pak vozidlo odstranila na náklad provozovatele vozidla. Přestože snahu poslance ANO 
odmítl hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výhrady má i dopravní policie či 
ministerstvo vnitra, dojde k dalšímu projednání ve Sněmovně ve druhé polovině 
dubna. Kott kritiku odmítá. Serveru INFO.CZ řekl, že jeho snahou je, aby vozidla příliš 
dlouho neblokovala dálnici, než přijede odtah.  
"Svým návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí několika málo firmám exkluzivitu 
u asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů. 
Dálnice je frekventovanou pozemní komunikací a nepojízdné auto z ní musí být co 
nejrychleji odstraněno, ať již se událost stane kdekoliv na dané dálnici. Nelze tak 
spoléhat na jednu odtahovou firmu a je třeba přivolat nejbližší dostupnou adekvátní 
techniku a garantovat, že zásah proběhne především co nejrychleji. Právě takové 
řešení dlouhodobě a spolehlivě poskytuje Nehodové centrum pojišťoven, které navíc 
zajistí, že je nařízený odtah plně hrazen pojišťovnou. Snahu o monopolizaci odtahů na 
dálnicích nelze vnímat jinak, než jako přímé hazardování se životy a zdravím motoristů 
ve prospěch několika málo odtahových firem s omezeným počtem zásahové techniky a 
personálu," řekl začátkem roku Petr Bold, prezident České asociace asistenčních 
společností (ČAAS). Těchto společností se návrh významně dotkne. Podle nich lze na 
desetitisících úspěšných asistenčních zásazích na dálnicích dokázat, že asistenční 
společnosti dokáží velmi efektivně odstraňovat nepojízdná auta z dálnic, a to bez 
negativních finančních dopadů na motoristy.  
Na prvním místě je podle ČAAS bezpečnost a předcházení vzniku sekundárních 
dopravních nehod v důsledku překážky na silnici, kterou může být nepojízdné vozidlo. 
Zanedbatelné však nejsou ani ekonomické dopady pozměňovacího návrhu poslance 
Kotta na motoristy. Ti si běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají 
předplacenou v pojištění svého vozidla. V případě potřeby jsou jim asistenční služby ve 
sjednaném rozsahu poskytnuty zdarma. Pokud by vešel v platnost zmíněný 
pozměňovací návrh, nebylo by možné garantovat, že odtahy realizované odtahovou 
firmou vybranou ŘSD budou moci být pojišťovnou hrazeny v plném rozsahu. V případě 
nesrovnalosti v ceně odtahu pak může motoristovi hrozit i zadržení vozidla.  
"Na místě poruchy, nebo nehody je vždy první řidič postiženého vozidla, který si v 
naprosté většině případů přivolá pomoc asistenční společnosti sám. Existují však 
situace, kdy je například řidič zraněn a odtah vozidla musí nařídit policista. Pak lze 
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," dodal Petr Bold.  
Mohlo by vás zajímat: Ministerstvo financí plánuje alternativu k životnímu pojištění  
Rovněž podle České asociace pojišťoven je návrh poslance Kotta značně kontroverzní. 
"Obávám se, že pan poslanec přesně nerozumí obsahu vlastního návrhu. Ten totiž 
nepřidává policii nové kompetence, ale naopak stávající omezuje," popisoval v lednu 
návrh výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Řidič vozidla je totiž na 
místě vždy, a pokud si odtah sám zavolá, může podle současného znění zákona 
policista jeho rozhodnutí potvrdit a nemusí volat odtah jiný, který by nejspíše stejně 
nedorazil dříve. Jen v případě, kdy je to nutné, může policista již dnes nařídit odtah 
například přes partnerské firmy vlastníka dálnice.  
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"Podle aktuálního pozměňovacího návrhu by už policista musel vždy nařídit odtah 
správci komunikace, bez ohledu na to, zda je odtahové vozidlo přivolané motoristou 
zdarma v rámci asistence pojišťovny již na cestě, nebo dokonce na místě. Jinou 
možnost by mu nové znění zákona totiž ani nedávalo," poznamenal Matoušek. 
Problémem je, že Černý Petr nákladů na druhý odtah zůstane samozřejmě v rukou 
motoristy. "Je otázka proč to pan poslanec tak zvláštně interpretuje. Asi by bylo 
vhodné zeptat se ho, zda návrh nekonzultoval s některou z odtahových služeb 
pracujících pro ŘSD," doplnil Jan Matoušek.  
Mohlo by vás zajímat: Co Evropané očekávají od úspor na důchod?  
Server kverulant.org přispěl k popisu snahy poslance Josefa Kotta velmi zajímavým 
vysvětlením. "Za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová společnost 
Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek. Podle pozměňovacího návrhu by policista musel 
nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle 
Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže odtah zavolat sám. 
Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá správce dálnice, jímž je 
ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený příběh. Navíc pojišťovny 
mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z povinného ručení obvykle 
zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou odmítat proplácet. Řidič pak 
bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za jeho peníze," informuje web.  
Server také publikoval zajímavý příklad chování profesionálů ze společnosti JEREX. 
"Stalo se to 1. 2. 2020 cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 
168,5 km porouchalo auto AVIA. Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit 
auto na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou 
smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, 
kteří mi vzali papíry, auto označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o 
očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. 
Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté 
dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do 
kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k 
hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým 
má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem 
nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto. Mezitím už 
přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘JEREXu mě nechtěl 
složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun. Pak snížil částku na 10 
000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to 
netýká, byl jsem už pryč z dálnice. Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a 
jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli 
mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘odtahovky 
zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě 
nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a 
odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si 
vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie."  
Nehodové centrum pojišťovenNehodové centrum pojišťoven již nyní funguje na 
dálnicích D4 a D7, ŘSD i Policie ČR má zde kompletní přehled o realizovaných 
asistenčních zásazích i plnění velmi přísných dojezdových časů potřebné techniky k 
nehodám. Asistenční společnosti realizují na dálnicích ročně desetitisíce asistenčních 
zásahů. Disponují 1500 asistenčními vozidly, z nich se většina pohybuje v dojezdových 
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vzdálenostech dálnic. Jako takové jsou schopny nejrychleji odstranit překážející 
nepojízdná vozidla, aby na pozemní komunikaci netvořila překážku.  

« zpět na obsah   
    
   

101. Poslanec ANO chce v nouzovém stavu protlačit návrh, který zkomplikuje 
odtahy na D1      

17.04.2020  extra.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); organizace (2)  

 
Odkaz na originál   

Pozměňovací návrh, který by ztížil odtahy na dálnici D1 a nahrál některým firmám, se 
snažil poslanec Josef Kott (za ANO) protlačit už na začátku roku. Poslaneckou 
sněmovnou neprošel, tak to teď, během nouzového stavu, zkouší znovu. Podle 
neziskové organizace Kverulant.org stojí za návrhem šéf poslacnů ANO Jaroslav Faltýnek 
a odtahová společnost Pretol  
 

Na druhý pokus poslance Kotta protlačit ve Sněmovně kontroverzní návrh upozornil 
portál Info.cz. Podle Petra Bolda, prezidenta České asociace asistenčních společností, 
by pozměňování návrh vedl ke znemožnění co nejrychlejšího odstranění auta z D1.  
Pro provoz na nejfrekventovanější české dálnici je to prý "kriticky důležité". "Svým 
návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí jedné konkrétní firmě exkluzivitu u 
asistenčních zásahů na dálnicích, a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů," 
řekl zmíněnému webu Bold.  
Kottův návrh odmítl hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a nesouhlasí s ním ani 
ministerstvo vnitra nebo dopravní policie. Jeho iniciativu to ale nezastavilo.  
Kritiku odmítá s tím, že cílem návrhu je zamezit příliš dlouhému blokování dálnice do 
příjezdu odtahovky. Poškodil by však samotné řidiče. Jak upozornilo Info.cz, v 
současnosti se obracejí na asistenční službu své pojišťovny, kterou mají předplacenou, 
Kottův návrh veškeré náklady směřuje na provozovatele vozidla.  
Propojení s FaltýnkemNezisková organizace Kverulant.org coby nejhlasitější kritik 
návrhu tvrdí, že šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek je propojen s některými 
odtahovými firmami. "Za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová 
společnost Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek,"uvedl Kverulant.org.  
"Podle pozměňovacího návrhu by policista musel nařídit provedení odtahu vozidla 
vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle Pretolem nebo JEREXem. A to i v 
případech, kdy si řidič dokáže odtah zavolat sám," tvrdí organizace. Řidič by prý pouze 
bezmocně přihlížel osudu svého vozidla.  

« zpět na obsah   
    
   

102. Kverulant vyzval Prahu, aby vypověděla 27 nemravných smluv 
uzavřených s billboardáři ještě za dob Krnáčové      

https://www.extra.cz/poslanec-ano-chce-v-nouzovem-stavu-protlacit-navrh-ktery-zkomplikuje-odtahy-na-d1
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20.04.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném 
prostoru v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou  
 

za zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních 
předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělali.  
Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a ANO v nich 
propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila 
uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřeným mezi Prahou a billboardovými 
společnostmi, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu 
neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 
nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává za 
pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z 
pronájmu inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových 
společností z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje 
kolem 850 tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionů, ale 
billboardáři inkasují 25,5 milionu.  
Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé 
koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. Před necelým měsícem byla uzavřena 
poslední z 8 nových nájemních smluv. Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří 
billboard poblíž magistrály. V tomto případě magistrát za pronájem dostane necelých 
160 tisíc korun ročně, ačkoli roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti 
na tom: Praha 20 nedávno pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro billboard v 
Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně.  
Kverulant si toto chování Pirátů nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Loni 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. Bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého na základě 
Kverulantova trestního oznámení šetří policie, jezdil zadarmo luxusním vozem Volvo 
XC60 reklamních společností Big Board.  
Kverulant dnes odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je 
vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili a vypověděli 
všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny 
by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu.  
Další podrobnosti o Kverulantově boji proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme 
z Prahy billboardový smog.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

https://pravdive.eu/news/197023/kverulant-vyzval-prahu-aby-vypovedela-27-nemravnych-smluv-uzavrenych-s-billboardari-jeste-za-dob-krnacove
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103. Kverulant.org se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

06.05.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra nakupuje předražené a zastaralé vysílačky téměř za miliardu. Cílem 
Kverulanta je tento tunel zastavit, a proto dnes podal stížnost k antimonopolnímu 
úřadu.  
 

Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl 
být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé síti TETRAPOL. 
Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají 
západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by 
byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyř miliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítá smířit a proto dnes podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se státem zřejmě umí velmi dobře. I 
bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom Prague od roku 2016 s různými 
veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu korun. Když uvážíme, že 4,0 % 
smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě vyšší. Navíc 22 smluv za 820 
milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska zákona o zadávání veřejných 
zakázek.  
Kverulant již má se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-se-pokousi-zastavit-miliardovy-tunel-na-vnitru/
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104. Kverulant.org se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

06.05.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun.  
 

Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé 
síti TETRAPOL. Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou 
používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 
vysílaček, by byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyř miliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítá smířit a proto dnes podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se státem zřejmě umí velmi dobře. I 
bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom Prague od roku 2016 s různými 
veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu korun. Když uvážíme, že 4,0 % 
smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě vyšší. Navíc 22 smluv za 820 
milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska zákona o zadávání veřejných 
zakázek.  
Kverulant již má se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org 
googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 
300]).display();  
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105. Kverulant.org se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

06.05.2020  literarky.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Ministr vnitra Jan Hamáček. Foto: Petr Hloušek / Právo / Profimedia.  
 

Napsal Vojtěch Razima  
Kategorie: Civilizace  
Ministerstvo vnitra nakupuje předražené a zastaralé vysílačky téměř za miliardu. Cílem 
Kverulanta je tento tunel zastavit, a proto 6. května podal stížnost k antimonopolnímu 
úřadu.  
Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl 
být Pramacom Prague, s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé síti Tetrapol. 
Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají 
západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by 
byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyř miliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie Tetrapol mají 
na světě jediného výrobce, francouzský Airbus DS SLC, který má v České republice jen 
výhradního prodejce, a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný zájemce, a to 
právě Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241 Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítá smířit, a proto 6. května podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže.  
Soukromá firma Pramacom Prague, spol. s r.o., to se státem zřejmě umí velmi dobře. I 
bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom Prague od roku 2016 s různými 
veřejnými institucemi 284 smluv za více než jednu miliardu korun. Když uvážíme, že 
čtyři procenta smluv mají skrytou cenu, bude konečný součet ještě vyšší. Navíc 22 
smluv za 820 milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska zákona o zadávání 
veřejných zakázek.  

https://literarky.cz/civilizace/1171-kverulant-org-se-pokousi-zastavit-miliardovy-tunel-na-vnitru
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Kverulant již má se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  

« zpět na obsah   
    
   

106. Kverulant.org se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

07.05.2020  novarepublika.cz - Václav Dvořák  
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Vojtěch Razima7. 5. 2020 OutsidermediaMinisterstvo vnitra nakupuje předražené a 
zastaralé vysílačky téměř za miliardu. Cílem Kverulanta je tento tunel zastavit, a proto 
dnes (6.5.2020) podal stížnost k antimonopolnímu úřadu.  
 

Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl 
být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé síti TETRAPOL. 
Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají 
západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by 
byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyř miliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítá smířit a proto dnes podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se státem zřejmě umí velmi dobře. I 
bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom Prague od roku 2016 s různými 
veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu korun. Když uvážíme, že 4,0 % 
smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě vyšší. Navíc  
22 smluv za 820 milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska zákona o 

http://www.novarepublika.cz/2020/05/kverulantorg-se-pokousi-zastavit.html
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zadávání veřejných zakázek.  
Kverulant již má se zastavením vysílačkových tunelů zkušenosti. 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.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
Vystavil v 8:39:00 Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě 
Facebook Sdílet na Pinterestu  

« zpět na obsah   
    
   

107. Kverulant.org se pokouší zastavit miliardový tunel na vnitru      

12.05.2020  megazpravy.cz - Admin  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra se už v roce 2019 chystalo nakoupit v tendru s jediným 
dodavatelem a v utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun.  
 

Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé 
síti TETRAPOL. Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou 
používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 
vysílaček, by byla téměř poloviční. Kverulant se s tímto drzým tunelování státního 
rozpočtu za účasti vrcholných politiků odmítá smířit a proto dnes podal stížnost k 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
Zobrazení článku:  

« zpět na obsah   
    
   

108. Kverulant se pokouší zastavit podvodné vyvádění peněz z pražského 
dopravního podniku      

14.05.2020  melnicko.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org nedávno odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 
prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce 
podepsala několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt 
obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou 
službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení 
zrušeno. Kverulant vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu a k 

https://megazpravy.cz/kverulant-org-se-pokousi-zastavit-miliardovy-tunel-na-vnitru/
https://melnicko.cz/kverulant-se-pokousi-zastavit-podvodne-vyvadeni-penez-prazskeho-dopravniho-podniku/
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podání trestního oznámení. To se ani po téměř dvou měsících nestalo. Nejspíš proto, 
že primátor má na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy dnes podal trestní 
oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. Oceňte Kverulantovu odvahu 
bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se jeho dárcem.  
 

Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři 
smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První 
dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za celkem 
14,6 miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení.  
V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb "Full Service vlaků 
metra M1 2020 ÷ 2034". Za tímto málo srozumitelným názvem se skrývá servis 53 
vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 
4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. 
bylo stanoveno, že " celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě 
této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH ". Protože maximální 
částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení 
právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze 
zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 
vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH. A 
pokud nebude tato smlouva ukončena, bude fakturování pokračovat až do roku 2034.  
Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na "Full Service vlaků metra 81-71 
pro období 2019-2033". Jde o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda 
Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve 
výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do 
října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun. Pokud se nic nestane, bude 
vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033.  
Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zdokumentovat, je 
smlouva na právní služby v rámci projektu "MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO 
VAROVNÉHO SYSTÉMU". I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena 
zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 
2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.  
Celkem bylo v těchto zdokumentovaným případech zatím namísto 4,5 milionu korun 
(5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. Jenže 
Dopravní podnik uzavřel s advokáty ROWAN LEGAL smlouvy za celkem 40,2 milionu 
korun. Pokud by na všechny tyto smlouvy byl uplatněn stejný kriminální model, tak by 
z dopravního podniku bylo vyvedeno závratných 155 milionů korun.  
Kverulant v březnu vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Už 
první reakce vedení magistrátu nedávaly naději, že tunel bude zastaven a viníci 
potrestáni. Pak v dubnu 2020 Kverulantovi prozradil velmi dobře informovaný zdroj s 
pražského magistrátu, že primátor Hřib i všichni radní o vyvádění peněz z dopravního 
podniku dobře vědí a část z nich je na tento zločinný penězovod napojena. Na 
pokračování nezákonného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím 
advokátní kanceláře ROWAN LEGAL má údajně zájem přímo primátor Zdeněk Hřib. O 
podvodech v dopravním podniku je prý detailně informován i jeho protikorupční 
poradce Martin Kameník, dřívější šéf protikorupčního spolku Oživení a dřívější garant 
Rekonstrukce státu. Ale ani ten s tunelováním dopravního podniku nic dělat nebude, 
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protože nechce překazit kšeft svého šéfa.  
Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s 
korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, 
že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Této hypotéze svědčí i 
skutečnost, že pražský magistrát má s kanceláří ROWAN LEGAL uzavřeno již 67 smluv v 
hodnotě nejméně 54 milionů korun a uzavírá další podezřelé smlouvy. Příkladem je 
smlouva z 24. dubna 2020 o poskytnutí právní pomoc v soudním sporu se se 
společností Bělehadská s r.o. I v této smlouvě je ujednána vysoká hodinová sazba ve 
výši 2 000 korun (bez DPH) za každou započatou hodinu poskytovaných právních 
služeb. A i v této smlouvě je ustanovení, které říká: "celková výše odměny za právní 
služby poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1,000.000,- Kč bez 
DPH".  
Kverulantovi nezbylo nic jiného, než aby dnes sám podal trestní oznámení a stížnost k 
Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti. Podrobnosti naleznete v  

« zpět na obsah   
    
   

109. Poslanec Kott nevzdává snahu zavést monopol pro odtahy na dálnicích. 
Cui bono?      

20.05.2020  kurzy.cz - OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)  
klíčová slova: kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Zpravodajský server INFO .CZ (duben) informoval, že se poslanec ANO Josef Kott snaží 
zneužít nouzového stavu , který v souvislosti s koronavirovou  
 

krizí vyhlásila vláda premiéra Andreje Babiše , a znovu se snaží v Poslanecké sněmovně 
prosadit návrh zákona , jenž by zavedl monopol na odtahy havarovaných vozidel na 
dálnicích  
Poslanec Josef Kott ve svém pozměňovacím návrhu k Zákonu o provozu na pozemních 
komunikacích (č.361/2000 Sb.) požaduje, aby zajištění odtahu nepojízdného vozidla na 
výzvu policie realizovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vybraná odtahová firma by 
pak vozidlo odstranila na náklad provozovatele vozidla. Přestože snahu poslance ANO 
odmítl hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a výhrady má i dopravní policie či 
ministerstvo vnitra, dojde k dalšímu projednání ve Sněmovně ve druhé polovině 
dubna. Kott kritiku odmítá. Serveru INFO .CZ řekl, že jeho snahou je, aby vozidla příliš 
dlouho neblokovala dálnici , než přijede odtah.  
"Svým návrhem poslanec prostřednictvím ŘSD zajistí několika málo firmám exkluzivitu 
u asistenčních zásahů na dálnicích , a vytvoří tak zde monopol v neprospěch motoristů. 
Dálnice je frekventovanou pozemní komunikací a nepojízdné auto z ní musí být co 
nejrychleji odstraněno, ať již se událost stane kdekoliv na dané dálnici . Nelze tak 
spoléhat na jednu odtahovou firmu a je třeba přivolat nejbližší dostupnou adekvátní 
techniku a garantovat, že zásah proběhne především co nejrychleji. Právě takové 
řešení dlouhodobě a spolehlivě poskytuje Nehodové centrum pojišťoven, které navíc 

https://www.kurzy.cz/zpravy/543693-poslanec-kott-nevzdava-snahu-zavest-monopol-pro-odtahy-na-dalnicich-cui-bono/
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zajistí, že je nařízený odtah plně hrazen pojišťovnou. Snahu o monopolizaci odtahů na 
dálnicích nelze vnímat jinak, než jako přímé hazardování se životy a zdravím motoristů 
ve prospěch několika málo odtahových firem s omezeným počtem zásahové techniky a 
personálu," řekl začátkem roku Petr Bold, prezident České asociace asistenčních 
společností (ČAAS). Těchto společností se návrh významně dotkne. Podle nich lze na 
desetitisících úspěšných asistenčních zásazích na dálnicích dokázat, že asistenční 
společnosti dokáží velmi efektivně odstraňovat nepojízdná auta z dálnic , a to bez 
negativních finančních dopadů na motoristy.  
Na prvním místě je podle ČAAS bezpečnost a předcházení vzniku sekundárních 
dopravních nehod v důsledku překážky na silnici , kterou může být nepojízdné vozidlo. 
Zanedbatelné však nejsou ani ekonomické dopady pozměňovacího návrhu poslance 
Kotta na motoristy. Ti si běžně volají asistenční službu své pojišťovny, kterou mají 
předplacenou v pojištění svého vozidla. V případě potřeby jsou jim asistenční služby ve 
sjednaném rozsahu poskytnuty zdarma. Pokud by vešel v platnost zmíněný 
pozměňovací návrh, nebylo by možné garantovat, že odtahy realizované odtahovou 
firmou vybranou ŘSD budou moci být pojišťovnou hrazeny v plném rozsahu. V případě 
nesrovnalosti v ceně odtahu pak může motoristovi hrozit i zadržení vozidla.  
"Na místě poruchy, nebo nehody je vždy první řidič postiženého vozidla, který si v 
naprosté většině případů přivolá pomoc asistenční společnosti sám. Existují však 
situace, kdy je například řidič zraněn a odtah vozidla musí nařídit policista. Pak lze 
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," dodal Petr Bold.  
Rovněž podle České asociace pojišťoven je návrh poslance Kotta značně kontroverzní. 
"Obávám se, že pan poslanec přesně nerozumí obsahu vlastního návrhu. Ten totiž 
nepřidává policii nové kompetence, ale naopak stávající omezuje," popisoval v lednu 
návrh výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Řidič vozidla je totiž na 
místě vždy, a pokud si odtah sám zavolá, může podle současného znění zákona 
policista jeho rozhodnutí potvrdit a nemusí volat odtah jiný, který by nejspíše stejně 
nedorazil dříve. Jen v případě, kdy je to nutné, může policista již dnes nařídit odtah 
například přes partnerské firmy vlastníka dálnice  
"Podle aktuálního pozměňovacího návrhu by už policista musel vždy nařídit odtah 
správci komunikace, bez ohledu na to, zda je odtahové vozidlo přivolané motoristou 
zdarma v rámci asistence pojišťovny již na cestě, nebo dokonce na místě. Jinou 
možnost by mu nové znění zákona totiž ani nedávalo," poznamenal Matoušek. 
Problémem je, že Černý Petr nákladů na druhý odtah zůstane samozřejmě v rukou 
motoristy. "Je otázka proč to pan poslanec tak zvláštně interpretuje. Asi by bylo 
vhodné zeptat se ho, zda návrh nekonzultoval s některou z odtahových služeb 
pracujících pro ŘSD," doplnil Jan Matoušek.  
Server kverulant.org přispěl k popisu snahy poslance Josefa Kotta velmi zajímavým 
vysvětlením. "Za Kottovým návrhem se ve skutečnosti skrývá odtahová společnost 
Pretol a šéf poslanců ANO Faltýnek . Podle pozměňovacího návrhu by policista musel 
nařídit provedení odtahu vozidla vždy smluvním partnerem ŘSD, tedy obvykle 
Pretolem nebo JEREXem. A to i v případech, když si řidič dokáže odtah zavolat sám. 
Policista by tak vždy musel zavolat odtahovku, kterou využívá správce dálnice , jímž je 
ŘSD. Jak by to asi vypadalo v praxi, popisuje výše uvedený příběh. Navíc pojišťovny 
mají zasmluvněny odtahy za rozumnou cenu a tu také z povinného ručení obvykle 
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zaplatí. Předražené odtahy nařízené dálniční mafií budou odmítat proplácet. Řidič pak 
bude jen bezmocně sledovat, co se děje s jeho autem za jeho peníze," informuje web.  
Server také publikoval zajímavý příklad chování profesionálů ze společnosti JEREX. 
"Stalo se to 1. 2. cca ve 22.00 hod., kdy se mi při cestě do Prahy na dálnici D1 na 168,5 
km porouchalo auto AVIA . Odpadla mi kardanová tyč a byl jsem nucen odstavit auto 
na krajnici. Hned jsem volal své pojišťovně, která mi oznámila, že mi posílají svou 
smluvní odtahovou službu VEMAX. Mezitím však, cca ve 23.00 hod. přijeli policisté, 
kteří mi vzali papíry, auto označili světelnou šipkou a zavolali, navzdory mé informaci o 
očekávané odtahové službě od mojí pojišťovny, svou odtahovou službu JEREX. 
Odtahové auto přijelo velmi rychle, za asistence policistů mě naložili, přičemž policisté 
dali řidiči pokyn, aby mě odtáhl z dálnice k hotelu Annahof, a odešli. Nastoupil jsem do 
kabiny řidiče. V jeho kabině byla i jedna žena. Když jsme sjeli z dálnice a blížili jsme se k 
hotelu, řidič nechtěl zastavit, chtěl mě odtáhnout do servisu v Ostrovačicích, se kterým 
má můj kolega špatnou zkušenost, protože mu tam vykradli věci. S tím jsem 
nesouhlasil, byl jsem nucen vyskočit z vozidla a postavit se před auto . Mezitím už 
přijelo odtahové auto VEMAX od mojí pojišťovny. Řidič ‚státního‘ JEREXu mě nechtěl 
složit, pokud mu nezaplatím za ani ne 400 metrů 20 000 korun . Pak snížil částku na 10 
000. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Přijeli i policisté, ale ti se vyjádřili, že se jich to 
netýká, byl jsem už pryč z dálnice . Řidič JEREXu si přivolal telefonem partu čtyř mužů a 
jedné ženy. Tato skupinka se chovala skutečně agresivně. Požadovali peníze a nechtěli 
mě složit. Nejjemnější slova byla ‚máš prachy, hajzle?!‘. Naštěstí řidič ‚mojí‘ odtahovky 
zůstal se mnou, jinak by mě určitě fyzicky napadli. Po 2hodinovém handrkování mě 
nakonec za částku 5000 korun složili a odtahovka mojí pojišťovny mě připojila a 
odtáhla do servisu Kardany ve Velké Bíteši. Dodnes mi stoupne adrenalin, když si 
vzpomenu na tuto příhodu. Myslím, že je to typický příklad dálniční mafie."  
Nehodové centrum pojišťoven  
Nehodové centrum pojišťoven již nyní funguje na dálnicích D4 a D7 , ŘSD i Policie ČR 
má zde kompletní přehled o realizovaných asistenčních zásazích i plnění velmi přísných 
dojezdových časů potřebné techniky k nehodám. Asistenční společnosti realizují na 
dálnicích ročně desetitisíce asistenčních zásahů. Disponují 1500 asistenčními vozidly, z 
nich se většina pohybuje v dojezdových vzdálenostech dálnic . Jako takové jsou 
schopny nejrychleji odstranit překážející nepojízdná vozidla, aby na pozemní 
komunikaci netvořila překážku.  
Zdroj: oPojištění.cz  

« zpět na obsah   
    
   

110. Kategoricky odmítáme možnost vyvádění peněz z dopravního podniku ze 
strany Pirátů. Záležitost bude řešit dozorčí rada      

20.05.2020  praha.pirati.cz - Piráti Praha  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Transparentnost a protikorupční politika jsou pro Piráty prioritou – ať už na celostátní, 
nebo komunální úrovni.  

https://praha.pirati.cz/pirati-se-ohrazuji-proti-tvrzeni-kverulant-org.html
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Přestože podnět od Kverulant.org obsahuje mnoho zavádějících informací, dílčí zjištění 
považujeme za relevantní a nebereme na lehkou váhu, že mohlo dojít k porušení 
zákona o veřejných zakázkách a případných interních procedur DPP. Právě proto 
kancelář primátora celou záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v 
těchto případech standardní postup.  

« zpět na obsah   
    
   

111. Primátor Hřib prý nemůže zastavit podvodné vyvádění peněz z 
dopravního podniku, protože na něj nemá vliv      

22.05.2020  melnicko.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (6); org (3); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím 
advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsala několik 
smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval 
ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu 
fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. 
Kverulant vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. 
To se ani po téměř dvou měsících nestalo. Podle Kverulanta nejspíš proto, že primátor 
má na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy podal trestní oznámení a stížnost k 
antimonopolnímu úřadu sám.  
 

Následovala reakce Pirátské strany. Ta v tiskovém prohlášení uvedla, že za nic nemůže, 
protože piráti na chod největšího městského podniku údajně nemají žádný vliv: 
"Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení Kverulant.org, že se Piráti (nebo Zdeněk Hřib) 
podílejí na vyvádění peněz z Dopravního podniku skrze advokátní kancelář Rowan 
Legal. Předně musíme upozornit na to, že Piráti mají na dění v Dopravním podniku jen 
velmi malý vliv. V kontrolních orgánech městské společnosti DPP mají Piráti pouze dva 
zástupce a v exekutivních orgánech nikoho." A za vše prý mohou koaliční partneři: 
"DPP je tak plně pod taktovkou našich koaličních partnerů – Prahy sobě a Spojených sil 
pro Prahu. Primátor má velice omezenou možnost do vnitřních záležitostí této městské 
společnosti zasahovat." V prohlášení se sice uvádí, že "kancelář primátora celou 
záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v těchto případech 
standardní postup", ale to Kverulant v kontextu této kauzy považuje za naprosto 
alibistické tvrzení.  
Oceňte Kverulantovu odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se 
jeho dárcem.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

https://melnicko.cz/primator-hrib-pry-nemuze-zastavit-podvodne-vyvadeni-penez-dopravniho-podniku-protoze-nej-nema-vliv/
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112. Praha přiklepla Prague Pride rekordní podporu. Přitom není jasné, jak se 
uskuteční      

28.05.2020  echo24.cz - Ladislav Šustr  
klíčová slova: Kverulant; organizaci  

 
Odkaz na originál   

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 
pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Zastupitelstvo schválilo zejména hlasy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu 
hladce žádost pro navýšení příspěvku na akci Prague Pride. Ta je zaměřená na 
lesbickou, gay, bisexuální a transgender tematiku. S návrhem pro udělení dotace přišel 
výbor pro kulturu a cestovní ruch pod vedením radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) a 
22. května zastupitelstvo žádost schválilo.  
"Organizátoři festivalu Prague Pride si o dotaci požádali na začátku roku, ještě před 
vypuknutím pandemie. Je na nich, jakým způsobem se s aktuální situací vypořádají. 
Poskytnuté peníze je třeba v rámci dotačních pravidel důsledně vyúčtovat, pokud 
nebudou peníze využity v souladu s původním účelem, bude nutné poměrnou částku 
vrátit," řekl pro Echo24 Třeštíková s tím, že se pro město jedná o důležitou akci, která 
trvá celý týden. Důvodem navýšení podpory bylo také to, že se jedná o desátý ročník, 
který se má konat od pondělí 3. srpna do neděle 9. srpna 2020.  
Magistrát je v poslední době k organizátorům velmi vstřícný. Ještě v roce 2017 
dosahoval grant výše 200 tisíc korun. V dalším roce došlo k navýšení na 388 tisíc korun, 
přičemž zlom nastal v následujících letech. V roce 2019 totiž Praha dala na festival 800 
tisíc korun a letos se počítá s rovným milionem korun.  
Vydávat rekordní částky na festival přijde v současné době opoziční zastupitelům 
poněkud zvláštní. "Neprotestuji proti tomu, že něco Prague Pride dostává. Vadí mi 
kontrast, kdy z posledních let dochází k neustálému navyšování i přesto, že když bude 
letos příspěvek prokazatelně nejvyšší, tak akce bude prokazatelně nejmenší. Je to 
logické z pohledu uzavření hranic, omezení příjezdu zahraničních účastníků nebo 
omezení počtů lidí na jednom místě. Dopředu je tedy dané, že se bude jednat o 
nejnižší návštěvu a zároveň se jedná o největší dotaci," řekl pro Echo24 Patrik Nacher 
(ANO).  
Nacherovi také vadí, že se finanční podpora řešila v minulých letech vždy grantovým 
řízením. Nyní ale zastupitelstvo protlačilo individuální dotaci, která by se podle něj 
měla udělovat pouze ve výjimečných případech. "Další moment je, že se jedná o 
neúctu k penězům daňových poplatníků, protože na program dostalo až ve 3 hodiny 
ráno," řekl Nacher. Ten spolu s šéfem pražské ODS Tomášem Portlíkem navrhoval, aby 
se část peněz dala neziskové organizaci Kverulant. S tím ovšem u koalice neuspěli.  

https://echo24.cz/a/SZjvK/praha-priklepla-prague-pride-rekordni-podporu-pritom-neni-jasne-jak-se-uskutecni
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Podle Portlíka by město mělo spíše finanční prostředky šetřit, protože budou potřeba 
po koronavirové krizi. "Vadí mi na tom to, že v době, kdy by se měly snižovat výdaje a 
šetřit veřejnými rozpočty, tak se peníze naopak rozdávají. Když byl v Praze sraz 
harleyářů, které podpořila tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, tak na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme slyšeli spoustu projevů, jak podobné akce tolerovat nebudou, 
zvlášť pod záštitou Prahy," řekl pro Echo24 Portlík.  
Primátor Hřib ale příspěvek hájí. I když zatím nikdo vůbec neví, jak bude festival 
probíhat a za jakých podmínek. "Duhový průvod se letos neuskuteční v takovém 
formátu, jak jsme byli zvyklí v minulých letech kvůli koronaviru. I tak ale nabídne 
zhruba 70 akcí, například komunitní pikniky, streamované debaty, nebo hudební 
přenosy. V minulých letech šlo třeba i o bohoslužby, HIV testování, vzdělávací akce, 
nebo panelové diskuze třeba na téma comingoutu. Tento rok navíc oslaví deset let 
fungování. Poskytnuté dotace podléhají přísnému systému vyúčtování a pokud 
finanční prostředky nebudou použity na původní záměry, budou v poměrné části 
vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy. Ve společnosti stále narážíme na xenofobii 
vůči odlišné sexuální orientaci, což může osoby dovést až do stavů těžké psychické 
deprivace a hrozí dokonce i sebevraždy, jako tomu bylo třeba v medializovaném 
případě synovce herečky Ester Janečkové. Edukace společnosti v této oblasti si ze 
strany organizátorů Prague Pride velice vážím," řekl pro Echo24 Hřib.  
Plánované náklady projektu pro letošní ročník uvádí organizátoři celkem 4,5 milionu 
korun. Praha se tedy na festivalu bude finančně podílet více než jednou pětinou. 
Loňského ročníku se podle organizátorů zúčastnilo až 75 tisíc účastníků, samotného 
průvodu metropolí pak asi 40 tisíc jedinců. Festival má přispívat k popularizaci Prahy 
jako destinace pro turisty z řad gayů a leseb. Pražský Prague Pride se řadí mezi největší 
v postkomunistických zemích.  

« zpět na obsah   
    
   

113. Praha přiklepla Prague Pride rekordní podporu. Přitom není jasné, jak se 
uskuteční      

28.05.2020  echoprime.cz   
klíčová slova: Kverulant; organizaci  

 
Odkaz na originál   

Pražský magistrát pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odklepl rekordní dotaci 
pro letošní ročník festivalu LGBTQ komunity Prague Pride. Zastupitelé o tom rozhodli 
minulý týden při hlasování ve 3 hodiny ráno. Dotace na akci se každoročně navyšuje a 
letos mohou účastníci počítat s milionem korun z městské kasy. V současné době však 
ale není jasné, jak festival proběhne a v jakém formátu bude účastníkům přístupný. 
Přesné parametry akce nezná ani samotný magistrát, i když podle primátora Hřiba se 
chystá na sedmdesát různých akcí, jako jsou streamované debaty nebo hudební 
přenosy.  
 

Zastupitelstvo schválilo zejména hlasy Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu 

https://echoprime.cz/a/SZjvK/praha-priklepla-prague-pride-rekordni-podporu-pritom-neni-jasne-jak-se-uskutecni
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hladce žádost pro navýšení příspěvku na akci Prague Pride. Ta je zaměřená na 
lesbickou, gay, bisexuální a transgender tematiku. S návrhem pro udělení dotace přišel 
výbor pro kulturu a cestovní ruch pod vedením radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) a 
22. května zastupitelstvo žádost schválilo.  
"Organizátoři festivalu Prague Pride si o dotaci požádali na začátku roku, ještě před 
vypuknutím pandemie. Je na nich, jakým způsobem se s aktuální situací vypořádají. 
Poskytnuté peníze je třeba v rámci dotačních pravidel důsledně vyúčtovat, pokud 
nebudou peníze využity v souladu s původním účelem, bude nutné poměrnou částku 
vrátit," řekl pro Echo24 Třeštíková s tím, že se pro město jedná o důležitou akci, která 
trvá celý týden. Důvodem navýšení podpory bylo také to, že se jedná o desátý ročník, 
který se má konat od pondělí 3. srpna do neděle 9. srpna 2020.  
Magistrát je v poslední době k organizátorům velmi vstřícný. Ještě v roce 2017 
dosahoval grant výše 200 tisíc korun. V dalším roce došlo k navýšení na 388 tisíc korun, 
přičemž zlom nastal v následujících letech. V roce 2019 totiž Praha dala na festival 800 
tisíc korun a letos se počítá s rovným milionem korun.  
Vydávat rekordní částky na festival přijde v současné době opoziční zastupitelům 
poněkud zvláštní. "Neprotestuji proti tomu, že něco Prague Pride dostává. Vadí mi 
kontrast, kdy z posledních let dochází k neustálému navyšování i přesto, že když bude 
letos příspěvek prokazatelně nejvyšší, tak akce bude prokazatelně nejmenší. Je to 
logické z pohledu uzavření hranic, omezení příjezdu zahraničních účastníků nebo 
omezení počtů lidí na jednom místě. Dopředu je tedy dané, že se bude jednat o 
nejnižší návštěvu a zároveň se jedná o největší dotaci," řekl pro Echo24 Patrik Nacher 
(ANO).  
Nacherovi také vadí, že se finanční podpora řešila v minulých letech vždy grantovým 
řízením. Nyní ale zastupitelstvo protlačilo individuální dotaci, která by se podle něj 
měla udělovat pouze ve výjimečných případech. "Další moment je, že se jedná o 
neúctu k penězům daňových poplatníků, protože na program dostalo až ve 3 hodiny 
ráno," řekl Nacher. Ten spolu s šéfem pražské ODS Tomášem Portlíkem navrhoval, aby 
se část peněz dala neziskové organizaci Kverulant. S tím ovšem u koalice neuspěli.  
Podle Portlíka by město mělo spíše finanční prostředky šetřit, protože budou potřeba 
po koronavirové krizi. "Vadí mi na tom to, že v době, kdy by se měly snižovat výdaje a 
šetřit veřejnými rozpočty, tak se peníze naopak rozdávají. Když byl v Praze sraz 
harleyářů, které podpořila tehdejší primátorka Adriana Krnáčová, tak na ustavujícím 
zastupitelstvu jsme slyšeli spoustu projevů, jak podobné akce tolerovat nebudou, 
zvlášť pod záštitou Prahy," řekl pro Echo24 Portlík.  
Primátor Hřib ale příspěvek hájí. I když zatím nikdo vůbec neví, jak bude festival 
probíhat a za jakých podmínek. "Duhový průvod se letos neuskuteční v takovém 
formátu, jak jsme byli zvyklí v minulých letech kvůli koronaviru. I tak ale nabídne 
zhruba 70 akcí, například komunitní pikniky, streamované debaty, nebo hudební 
přenosy. V minulých letech šlo třeba i o bohoslužby, HIV testování, vzdělávací akce, 
nebo panelové diskuze třeba na téma comingoutu. Tento rok navíc oslaví deset let 
fungování. Poskytnuté dotace podléhají přísnému systému vyúčtování a pokud 
finanční prostředky nebudou použity na původní záměry, budou v poměrné části 
vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy. Ve společnosti stále narážíme na xenofobii 
vůči odlišné sexuální orientaci, což může osoby dovést až do stavů těžké psychické 
deprivace a hrozí dokonce i sebevraždy, jako tomu bylo třeba v medializovaném 
případě synovce herečky Ester Janečkové. Edukace společnosti v této oblasti si ze 
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strany organizátorů Prague Pride velice vážím," řekl pro Echo24 Hřib.  
Plánované náklady projektu pro letošní ročník uvádí organizátoři celkem 4,5 milionu 
korun. Praha se tedy na festivalu bude finančně podílet více než jednou pětinou. 
Loňského ročníku se podle organizátorů zúčastnilo až 75 tisíc účastníků, samotného 
průvodu metropolí pak asi 40 tisíc jedinců. Festival má přispívat k popularizaci Prahy 
jako destinace pro turisty z řad gayů a leseb. Pražský Prague Pride se řadí mezi největší 
v postkomunistických zemích.  

« zpět na obsah   
    
   

114. Kverulant.org: CRAB, největší tunel v dějinách českého IT, pokračuje      

11.06.2020  pravdive.eu   
 

Odkaz na originál   

googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 
300]).display();  

« zpět na obsah   
    
   

115. Kverulant.org: Pražský magistrát utratil za 4 roky téměř půl miliardy za 
externí právníky      

22.06.2020  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulantovi  

 
Odkaz na originál   

Kverulant nedávno odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 
prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce 
podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt 
obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou 
službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení 
zrušeno a vyfakturováno třikrát tolik. Případ z dopravních podniků je však možná jen 
špičkou ledovce. ROWAN LEGAL uzavřel s institucemi veřejné správy za poslední 4 roky 
smlouvy za rekordních 329 milionů korun. Nabízí se hypotéza, že tímto způsobem jsou 
z veřejných rozpočtů vyváděny peníze ve velkém. Na ověření pravdivost této hypotézy 
Kverulant ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci již začal pracovat. Zde jsou 
první výsledky.  
 

Pražský magistrát má od roku 2016 do 31. 3. 2020 s kanceláří ROWAN LEGAL uzavřeno 
již 67 smluv v hodnotě nejméně 52,5 milionu korun ale vyplaceno bylo 57,9 milionů. 
Tedy o 5,4 milionů více. Hypotéze, že Pirátům již také narostly prasečí rypáčky, svědčí i 
skutečnost, že magistrát uzavírá s ROWAN LEGAL další podezřelé smlouvy. Příkladem 
je smlouva z 24. dubna 2020 o poskytnutí právní pomoc v soudním sporu se 

https://pravdive.eu/news/210745/kverulant-org-crab-nejvetsi-tunel-v-dejinach-ceskeho-it-pokracuje
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-prazsky-magistrat-utratil-za-4-roky-temer-pul-miliardy-za-externi-pravniky/
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společností Bělehradská s r.o. I v této smlouvě je ujednána vysoká hodinová sazba ve 
výši 2.000,- Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. 
A i v této smlouvě je ustanovení, které říká: "celková výše odměny za právní služby 
poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1,000.000,- Kč bez DPH".  
Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s 
korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, 
že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Kverulant také zjistil, že 
Magistrát utratil za všechny externí právní služby od začátku roku 2016 do konce roku 
2019 celkem 471,3 milionu korun. To je v průměru 117,8 milionů ročně. Ale za pouhé 
první čtvrtletí roku 2019 dokázala radnice v čele s Piráty utratit 163,7 milionů korun. 
Dohromady od roku ledna 2016 do konce března celkem 635 milionů korun. A to vše 
přesto, že na odboru legislativním a právním bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 
zaměstnáno 20 lidí. Navíc Magistrát údajně ani neví, kolik ho tito právníci stojí. 
Kverulantovi sdělil, že "náklady na "interní" právní služby poskytnuté zaměstnanci 
nejsou nijak evidovány, protože právníci jednotlivých odborů MHMP jsou placeni za 
svoji úřednickou činnost a "interní" právní služby poskytují v rámci plnění svých 
pracovních povinností."  

« zpět na obsah   
    
   

116. Kverulant.org: Pražský magistrát utratil za 4 roky téměř půl miliardy za 
externí právníky      

22.06.2020  pravdive.eu - Oceňte Kverulantův  
 

Odkaz na originál   

Pražský magistrát má od roku 2016 do 31. 3. 2020 s kanceláří ROWAN LEGAL uzavřeno 
již 67 smluv v hodnotě nejméně 52,5 milionu korun ale vyplaceno bylo 57,9 milionů.  
 

Tedy o 5,4 milionů více. Hypotéze, že Pirátům již také narostly prasečí rypáčky, svědčí i 
skutečnost, že magistrát uzavírá s ROWAN LEGAL další podezřelé smlouvy. Příkladem 
je smlouva z 24. dubna 2020 o poskytnutí právní pomoc v soudním sporu se 
společností Bělehradská s r.o. I v této smlouvě je ujednána vysoká hodinová sazba ve 
výši 2.000,- Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. 
A i v této smlouvě je ustanovení, které říká: "celková výše odměny za právní služby 
poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1,000.000,- Kč bez DPH".  
Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s 
korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, 
že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Kverulant také zjistil, 
že Magistrát utratil za všechny externí právní služby od začátku roku 2016 do konce 
roku 2019 celkem 471,3 milionu korun. To je v průměru 117,8 milionů ročně. Ale za 
pouhé první čtvrtletí roku 2019 dokázala radnice v čele s Piráty utratit 163,7 milionů 
korun. Dohromady od roku ledna 2016 do konce března celkem 635 milionů korun. A 
to vše přesto, že na odboru legislativním a právním bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 
zaměstnáno 20 lidí. Navíc Magistrát údajně ani neví, kolik ho tito právníci stojí. 

https://pravdive.eu/news/213671/kverulant-org-prazsky-magistrat-utratil-za-4-roky-temer-pul-miliardy-za-externi-pravniky
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Kverulantovi sdělil, že "náklady na "interní" právní služby poskytnuté zaměstnanci 
nejsou nijak evidovány, protože právníci jednotlivých odborů MHMP jsou placeni za 
svoji úřednickou činnost a "interní" právní služby poskytují v rámci plnění svých 
pracovních povinností."  
Oceňte Kverulantův boj s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se jeho dárcem.  

« zpět na obsah   
    
   

117. Kverulant.org: Pražský magistrát utratil za 4 roky téměř půl miliardy za 
externí právníky      

23.06.2020  novarepublika.cz - Václav Dvořák  
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Koalice na pražském Magistrátu (montáž Kverulant.org)Vojtěch Razima23. 6. 2020 
Kverulant aOutsidermedia  
 

Kverulant nedávno odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku 
prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce 
podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt 
obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou 
službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení 
zrušeno a vyfakturováno třikrát tolik. Případ z dopravních podniků je však možná jen 
špičkou ledovce. ROWAN LEGAL uzavřel s institucemi veřejné správy za poslední 4 roky 
smlouvy za rekordních 329 milionů korun. Nabízí se hypotéza, že tímto způsobem jsou 
z veřejných rozpočtů vyváděny peníze ve velkém. Na ověření pravdivost této hypotézy 
Kverulant ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci již začal pracovat. Zde jsou 
první výsledky.  
Pražský magistrát má od roku 2016 do 31. 3. 2020 s kanceláří ROWAN LEGAL uzavřeno 
již 67 smluv v hodnotě nejméně 52,5 milionu korun ale vyplaceno bylo 57,9 milionů. 
Tedy o 5,4 milionů více. Hypotéze, že Pirátům již také narostly prasečí rypáčky, svědčí i 
skutečnost, že magistrát uzavírá s ROWAN LEGAL další podezřelé smlouvy. Příkladem 
je smlouva z 24. dubna 2020 o poskytnutí právní pomoc v soudním sporu se 
společností Bělehradská s r.o. I v této smlouvě je ujednána vysoká hodinová sazba ve 
výši 2.000,- Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb. 
A i v této smlouvě je ustanovení, které říká: "celková výše odměny za právní služby 
poskytnuté podle této smlouvy nepřesáhne částku ve výši 1,000.000,- Kč bez DPH".  
Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s 
korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, 
že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Kverulant také zjistil, 
že Magistrát utratil za všechny externí právní služby od začátku roku 2016 do konce 
roku 2019 celkem 471,3 milionu korun. To je v průměru 117,8 milionů ročně. Ale za 
pouhé první čtvrtletí roku 2019 dokázala radnice v čele s Piráty utratit 163,7 milionů 
korun. Dohromady od roku ledna 2016 do konce března celkem 635 milionů korun. A 

http://www.novarepublika.cz/2020/06/kverulantorg-prazsky-magistrat-utratil.html
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to vše přesto, že na odboru legislativním a právním bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 
zaměstnáno 20 lidí. Navíc Magistrát údajně ani neví, kolik ho tito právníci stojí. 
Kverulantovi sdělil, že "náklady na "interní" právní služby poskytnuté zaměstnanci 
nejsou nijak evidovány, protože právníci jednotlivých odborů MHMP jsou placeni za 
svoji úřednickou činnost a "interní" právní služby poskytují v rámci plnění svých 
pracovních povinností."  
Oceňte Kverulantův boj s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se jeho dárcem.  
Vystavil v 11:31:00 Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě 
Facebook Sdílet na Pinterestu  

« zpět na obsah   
    
   

118. Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku      

28.06.2020  melnicko.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím 
advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik 
smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval 
ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu 
fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. 
Kverulant vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. 
To se ani po téměř dvou měsících nestalo. Nejspíš proto, že radní mají na pokračování 
kšeftu zájem. Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k 
antimonopolnímu úřadu sám. Antimonopolní úřad však jeho podání nyní odložil. 
Kverulant se ignorantským rozhodnutím odmítá smířit a chystá proti němu stížnost. 
Oceňte Kverulantovu důslednost a odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a 
podpořte ho alespoň malým darem. Podrobnosti, včetně krátkého videa shrnujícího 
celou kauzu, nalezte na Kverulantově webu.  
 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

119. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  teplicky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 

https://melnicko.cz/vyvadeni-penez-prazskeho-dopravniho-podniku/
https://teplicky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
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firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

120. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  bruntalsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 

https://bruntalsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

121. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      
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02.07.2020  ceskolipsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
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LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

122. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  krkonossky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN , KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
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jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše ," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
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123. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  rychnovsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
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dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

124. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  berounsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani nemůže 
minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 

https://berounsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
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snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

125. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  hradecky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani nemůže 
minout pohledem obří reklamní obrazovku. LED billboard na střeše jednoho z domů 
visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé roky, některé obyvatele okolí ruší ze 
spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o takzvanou černou stavbu, stále se 
nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
 

Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 

https://hradecky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

126. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  chrudimsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 

https://chrudimsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
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mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

127. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  boleslavsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 

https://boleslavsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

128. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  blanensky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 

https://blanensky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta , jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše ," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
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"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

129. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  ustecky.denik.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani nemůže 
minout pohledem obří reklamní obrazovku. LED billboard na střeše jednoho z domů 
visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé roky, některé obyvatele okolí ruší ze 
spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o takzvanou černou stavbu, stále se 
nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
 

Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 

https://ustecky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

130. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  jablonecky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  

https://jablonecky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
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nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

131. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  kolinsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 

https://kolinsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

132. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  nachodsky.denik.cz - Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  

https://nachodsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
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"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

133. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  pelhrimovsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 

https://pelhrimovsky.denik.cz/denik-v-regionech/praha-led-billboard-nuselsky-most-vrchni-soud-architekt-reklama-diskoteka.html
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magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

134. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  karvinsky.denik.cz - Michael Bereň  
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klíčová slova: Kverulant; Spolek  
 

Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
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se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

135. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  opavsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
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Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
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136. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  chebsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
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už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

137. Nekončící diskotéka v ložnici. Praha se (marně) snaží zbavit LED 
billboardu      

02.07.2020  jicinsky.denik.cz - Autor: Michael Bereň  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 
Odkaz na originál   

dnes 11:48 Kdo přijíždí autem do centra hlavního města přes Nuselský most, snad ani 
nemůže minout pohledem obří reklamní obrazovku.  
 

LED billboard na střeše jednoho z domů visí nad rušnou dopravní komunikací dlouhé 
roky, některé obyvatele okolí ruší ze spánku. Ačkoliv se jedná – byť ne oficiálně – o 
takzvanou černou stavbu, stále se nedaří úřadům (ani soudům) nad majitelem vyhrát.  
Praha usiluje o odstranění nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem dlouhé 
roky. / Foto: Kristýna Drápalová, facebook  
Nad "Nuselákem" poutá pozornost řidičů kromě světelné obrazovky ještě velká 
reklamní plachta, která překrývá dva domy na konci mostu v ulici Boženy Němcové. 
Nedaleko přitom stojí kostel, který byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350. Území je 
navíc památkové rezervaci. Přesto Praha ani pod vládou koalice Pirátů, Prahy sobě a 
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), která vyhlásila boj vizuálnímu 
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smogu, nemůže s celou věcí pohnout.  
"LED billboard vzkazem z dob, kdy bylo možné na veřejném prostoru vydělávat a 
neřešit, že tím někomu vyrobím v ložnici nekončící diskotéku – a je potřeba vyslat 
jasný signál o tom, že tyto časy skončily," napsala v dlouhém facebookovém příspěvku 
Kristýna Drápalová z magistrátu, která má téma reklamy ve veřejném prostoru na 
starosti.  
Drápalová se rozhodla, že vývoj spletitého případu rozmotá. Vše začalo už v roce 2004, 
kdy se obří obrazovka nad Nuselským mostem objevila. Stavební úřad Prahy 2 vydal 
povolení, jenže po odvolání sousedů rozhodnutí zrušil nadřazený stavební odbor na 
magistrátu.  
Panama, Florida…  
"Pak jsem stopu ztratila – stavební úřad vedl řízení o odstranění stavby, majitel se 
soudil, přičemž obrazovka svítila dál a místní si pořídili rolety nebo se odstěhovali," 
uvedla pracovnice magistrátu. Podle Drápalové si před šesti lety majitel požádal o 
dodatečné povolení stavby, což (po více než roce) stavební úřad zamítl a po dalším 
odvolání spis další dva roky ležel na magistrátu – rozhodnutí o zamítnutí dodatečného 
povolení nakonec nabylo právní moci až na začátku dubna 2018.  
Pražský deník na začátku letošního roku přinesl informaci, že městská část zjistila, že 
inkriminované reklamní zařízení vlastní společnost na Floridě. Předchozí majitel zase 
sídlil v Panamě.  
Podle aktuálního vyjádření Drápalové navíc účastník řízení obří obrazovku zase prodal: 
"A neřekne komu. A neřekne to ani majitel domu (firma Jizera Invest), na němž je 
obrazovka upevněna. Ten sice má s aktuálním vlastníkem uzavřenou smlouvu, ale zato 
nemá povinnost úřadům sdělovat, o koho se jedná. A protože podle veřejně 
dostupného ceníku nese obrazovka přibližně tři miliony měsíčně, jistě se najde spoustu 
důvodů, proč jméno majitele neprozradit." Zástupci společnosti vlastnící nemovitost se 
už dříve odvolávali na to, že smlouva se prakticky nedá vypovědět.  
Soud vyhověl žalobě architekta  
Úředníci tak zůstávají bezmocní, protože nemohou doručit dopis aktuálnímu majiteli 
LED billboardu. Nyní tedy neexistuje legální cesta, jak lze obrazovku odstranit. Situace 
se nezměnila dokonce ani po březnovém rozhodnutí Vrchní soudu v Praze, který 
vyhověl žalobě architekta domu Janu Hančlovi, že reklamy hyzdí jeho dílo. "Připevnění 
billboardu na větší část domu představuje snížení hodnoty díla, stejně jako konstrukce 
reklamní obrazovky na střeše," konstatovala soudkyně Yvona Svobodová a nařídila 
firmě Jizera Invest reklamní poutače odstranit.  
"Jenže ruka zákona je zkrátka v Česku vetchá a churavá," míní Drápalová. Podle 
magistrátní úřednice nejde (nejen) v tomto případě efektivně vymáhat porušování 
legislativních předpisů. Spolek Kverulant, který se kauze dlouhodobě věnuje, dodává, že 
"billboardáři" ignorují soudní verdikt podobně jako zákon o odstranění billboardů z 
dálnic a silnic I. třídy. Jizera Invest navíc údajně s vedením hlavního města 
nekomunikuje.  
"Takže příběh o tom, jak se chceme zbavit jednoho skoro stometrového vzkazu z časů, 
kdy jste mohli byznys dělat bezohledně hlava nehlava, zatím nemá štastný konec," 
uzavřela Drápalová s tím, že nápady politiků a úředníků, jak se poutače u Nuselského 
mostu zbavit, pokaždé ztroskotaly kvůli souvisejícím problémům. Přijatelně se jeví 
snad jen řešení, aby firmy na kontroverzním místě prostě neinzerovaly – prodej 
reklmaní plochy nabízí firma BigMedia. Jinak "diskotéka v ložnici" opravdu nikdy 
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neskončí.  

« zpět na obsah   
    
   

138. CRAB: Kverulant podává stížnost na uzavření smlouvy za 350 milionů z 
ruky      

15.07.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org 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, a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje. Nejnověji uzavřením 
smlouvy s IBM na dodání software za téměř 350 milionů korun. Podpisu smlouvy však 
nepředcházelo žádné výběrové řízení. Kverulant opět protestuje a dnes podal stížnost 
na Úřad pro 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 evidovaných budov dokonce klesá. Kverulant 
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 dvě výběrová 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 dalšího IT tunelu NEN. 
Nabídky měly být předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným 
dodavatelem byl opět ten stávající. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 
srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza a customizace systému, migrace 
dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové 
předpokládané ceně 110 milionů korun měly být hotové do konce roku 2019, kdy měl 
být spuštěn ostrý provoz.  
V prvním výběrovém řízení na zajištění služeb CRAB byly podle informací ÚZVSM z 
počátku listopadu 2019 podány tři nabídky. Mezi nabídkami nabídka firmy IBM nebyla. 
ÚZSVM rozhodl o vítězi a následně byla podepsána smlouva. Podle vlastního tvrzení 
ÚZSVM do konce roku 2019 platil 63,2 milionu korun ročně, podle nové smlouvy je to 
nyní prý jen 7,4 milionu korun ročně. Úspora tak je téměř 90%. Kverulant věří, že 
neúčast IBM na tomto výběrovém řízení a skutečnost, že došlo ke zlevnění služby o 
jeden řád, byly způsobeny jeho neustávajícími protesty a zejména tím, že na chystaný 
tunel včas upozornil svým podáním na Úřad na ochranu hospodářské soutěže v srpnu 
2019. Tolik k celkem dobrým zprávám.  

https://outsidermedia.cz/crab-kverulant-podava-stiznost-na-uzavreni-smlouvy-za-350-milionu-z-ruky/
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Jinak tomu však bylo s druhou zakázkou, na systém ISMS za 484 miliony korun. I ten by 
měl být v ostrém provozu 1. ledna 2020. Je naprosto evidentní, že se o žádnou 
skutečnou soutěž nejednalo. 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 se opět pokusil 
vytvořit s IBM tunel na další stovky milionů Kč z kapes daňových poplatníků, a proto v 
srpnu 2019 podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže. Jistě nejen Kverulantovo podání vedlo k tomu, že ÚZVSM nakonec smlouvu s 
IBM za 484 milionů korun neuzavřel. Horší bylo, že 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 ÚZVSM tlačil čas: jak už bylo 
zmíněno, současnému provozovateli firmě IMB končila úderem posledních hodin roku 
2019 smlouva. A tak ÚZSVM uzavřel s IBM smlouvu za 347 milionů bez jakékoliv 
soutěže v takzvaném režimu JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění).  
Jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, je však naprosto výjimečným postupem, který vždy deformuje, 
resp. vylučuje hospodářskou soutěž o zakázku. I proto je zadavatel oprávněn použít 
tento postup výlučně za splnění zákonem taxativně stanovených podmínek, a přesně 
to se nestalo. Navíc zadávání veřejných zakázek spadá do oblasti práva harmonizované 
v rámci Evropské unie, konkrétně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek. Článek 50 preambule této směrnice mimo 
jiné uvádí: " S ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou soutěž by jednací řízení 
bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mělo být používáno pouze ve 
zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na případy, kdy buď 
uveřejnění není možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný zadavatel 
nemohl předvídat a které mu nelze přičítat (…)" A právě zde je zakopán onen pověstný 
pes. Úřad samozřejmě věděl mnoho let dopředu, že smlouva s IBM končí k 1. lednu 
2020, a samozřejmě mu nic nebránilo, aby již dávno vypsal zakázku rovnou na nový 
systém ISMS jako celek, aby se zbavil závislosti na IBM. To by však nejen v jeho čele 
museli sedět lidé, jejichž zájmem je služba veřejnosti, a nikoliv tunelování veřejných 
rozpočtů. Kverulant tedy opět protestuje a červnu 2020 podal další stížnost na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.  
ÚZSVM samozřejmě ví, že uzavřít z ruky smlouvu za téměř 350 milionů korun je docela 
velký průšvih. A tak se ředitelka ÚZVSM Kateřina Arajmu pokusila z podpisu smlouvy s 
IBM alespoň trochu vyvinit. Do vlády 25. května 2020 prostřednictvím své nadřízené 
ministryně financí předložila materiál s nic neříkajícím názvem "Informace o uzavření 
smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v 
jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek". Arajmu v něm píše, že coby generální ředitelka od ledna 2015, kdy 
"se situace začala intenzivně řešit", to za pět let ve funkci prostě nemohla stihnout.  
Další podrobnosti naleznete na Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunel v 
dějinách českého IT.  
Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
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139. CRAB: Kverulant podává stížnost na uzavření smlouvy za 350 milionů z 
ruky      

15.07.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (5); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

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 evidovaných budov 
dokonce klesá. Kverulant 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 dvě výběrová 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 dalšího IT tunelu NEN. 
Nabídky měly být předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným 
dodavatelem byl opět ten stávající. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 
srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza a customizace systému, migrace 
dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové 
předpokládané ceně 110 milionů korun měly být hotové do konce roku 2019, kdy měl 
být spuštěn ostrý provoz.  
V prvním výběrovém řízení na zajištění služeb CRAB byly podle informací ÚZVSM z 
počátku listopadu 2019 podány tři nabídky. Mezi nabídkami nabídka firmy IBM nebyla. 
ÚZSVM rozhodl o vítězi a následně byla podepsána smlouva. Podle vlastního tvrzení 
ÚZSVM do konce roku 2019 platil 63,2 milionu korun ročně, podle nové smlouvy je to 
nyní prý jen 7,4 milionu korun ročně. Úspora tak je téměř 90%. Kverulant věří, že 
neúčast IBM na tomto výběrovém řízení a skutečnost, že došlo ke zlevnění služby o 
jeden řád, byly způsobeny jeho neustávajícími protesty a zejména tím, že na chystaný 
tunel včas upozornil svým podáním na Úřad na ochranu hospodářské soutěže v srpnu 
2019. Tolik k celkem dobrým zprávám.  
Jinak tomu však bylo s druhou zakázkou, na systém ISMS za 484 miliony korun. I ten by 
měl být v ostrém provozu 1. ledna 2020. Je naprosto evidentní, že se o žádnou 
skutečnou soutěž nejednalo. 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 se opět pokusil 
vytvořit s IBM tunel na další stovky milionů Kč z kapes daňových poplatníků, a proto v 
srpnu 2019 podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže. Jistě nejen Kverulantovo podání vedlo k tomu, že ÚZVSM nakonec smlouvu s 
IBM za 484 milionů korun neuzavřel. Horší bylo, že úřad "obdržel nabídky od více 

https://pravdive.eu/news/219839/crab-kverulant-podava-stiznost-na-uzavreni-smlouvy-za-350-milionu-z-ruky
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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 ÚZVSM tlačil čas: jak už bylo 
zmíněno, současnému provozovateli firmě IMB končila úderem posledních hodin roku 
2019 smlouva. A tak ÚZSVM uzavřel s IBM smlouvu za 347 milionů bez jakékoliv 
soutěže v takzvaném režimu JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění).  
Jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, je však naprosto výjimečným postupem, který vždy deformuje, 
resp. vylučuje hospodářskou soutěž o zakázku. I proto je zadavatel oprávněn použít 
tento postup výlučně za splnění zákonem taxativně stanovených podmínek, a přesně 
to se nestalo. Navíc zadávání veřejných zakázek spadá do oblasti práva harmonizované 
v rámci Evropské unie, konkrétně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek. Článek 50 preambule této směrnice mimo 
jiné uvádí: " S ohledem na škodlivé účinky na hospodářskou soutěž by jednací řízení 
bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení mělo být používáno pouze ve 
zcela výjimečných případech. Tato výjimka by měla být omezena na případy, kdy buď 
uveřejnění není možné z mimořádně naléhavých důvodů, které veřejný zadavatel 
nemohl předvídat a které mu nelze přičítat (…)" A právě zde je zakopán onen pověstný 
pes. Úřad samozřejmě věděl mnoho let dopředu, že smlouva s IBM končí k 1. lednu 
2020, a samozřejmě mu nic nebránilo, aby již dávno vypsal zakázku rovnou na nový 
systém ISMS jako celek, aby se zbavil závislosti na IBM. To by však nejen v jeho čele 
museli sedět lidé, jejichž zájmem je služba veřejnosti, a nikoliv tunelování veřejných 
rozpočtů. Kverulant tedy opět protestuje a červnu 2020 podal další stížnost na Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.  
ÚZSVM samozřejmě ví, že uzavřít z ruky smlouvu za téměř 350 milionů korun je docela 
velký průšvih. A tak se ředitelka ÚZVSM Kateřina Arajmu pokusila z podpisu smlouvy s 
IBM alespoň trochu vyvinit. Do vlády 25. května 2020 prostřednictvím své nadřízené 
ministryně financí předložila materiál s nic neříkajícím názvem "Informace o uzavření 
smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu zadané v 
jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek". Arajmu v něm píše, že coby generální ředitelka od ledna 2015, kdy 
"se situace začala intenzivně řešit", to za pět let ve funkci prostě nemohla stihnout.  
Další podrobnosti naleznete na Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunel v 
dějinách českého IT.  
Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org 
googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 
300]).display();  
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Odkaz na originál   

Tyto dvě organizace mezi sebou vedou spory. Jedním z nich je, že společnost Kverulant 
dlouhodobě tvrdí, že často deklarované ušlechtilé ekologické pohnutky jsou mnohdy 
jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys.  
 

"Já se obávám, že už desítky let je ekologický aktivismus něco, co už nepřináší 
hodnoty," řekl Vojtěch Razima.  
Zpočátku 90. let podle něj šlo hlavně o ochranu životního prostředí. To se již radikálně 
zlepšilo a aktivisté začali svou činnost politizovat, což v důsledku vedlo k přimíchávání 
biopaliv nebo zavedení emisních povolenek.  
Aktivisty viní také z toho, že z diskuse o globálním oteplování se stal souboj dvou stran, 
které na sebe pouze pokřikují své argumenty.  
Jan Rovenský z organizace Greenpeace připouští, že činnost některých ekologických 
organizací může být sporná. Sám může mluvit hlavně za Greenpeace. Podle něj však 
nelze říct, že ekologické organizace jsou primárně špatné.  
Razima vidí jako velkou hrozbu do budoucna zdražování paliv a obrovské investice ze 
státního rozpočtu. "Ceny obnovitelných zdrojů dlouhodobě klesají, zatímco ceny 
fosilních paliv rostou," oponoval Rovenský.  
V dohledné budoucnosti bude podle něj většina obnovitelných zdrojů dostupná bez 
veřejných dotací.  
Domnívá se také, že trh je zdeformovaný nejen dotacemi pro obnovitelné zdroje, ale i 
externími náklady, které způsobuje spalování uhlí tím, jak škodí životnímu prostředí. 
Pokud by uhelné elektrárny měly platit i škody, které jejich znečištění způsobí, byla by 
cena energie, kterou vyprodukují dvojnásobná. Centrum pro otázky životního 
prostředí UK tvrdí, že Česko každoročně doplácí 50 miliard korun na škody způsobené 
uhelnou energetikou.  
Třetinu uhelnách elektráren můžeme zavřít hned  
K tomu je však Razima z organizace Kverulant značně skeptický. Ekologové argumentují 
také tím, že stále více modernější a ekologičtější technologie budou dostupné i díky 
tomu, že se budou vyrábět ve větším množství. Tvrdí také, že ceny obnovitelných 
zdrojů jsou stále nižší.  
Padla i dotaz na to, kdy konkrétně by Česko mohlo elektrárny spalující fosilní paliva 
zavřít. "Třetinu uhelných elektráren bychom mohli zavřít zítra," uvedl Rovenský. Česko 
by podle něj pouze přestalo vyvážet elektřinu do zahraničí. Zbytek uhelných elektráren 
lze nahradit do roku 2030, domnívá se. Netýká se to však tepláren, které produkují 
kromě elektrického proudu i teplo. Jádro však nahradit tak snadno nejde.  
"To je naprosto absurdní, protože to nemáme čím nahradit," řekl v reakci na uzavírání 
uhelných elektráren Razima. Řekl také, že sám nemá recept na to, jak je se přímo 
zbavit uhlí. Uvědomuje si, že uhlí je cenná surovina například pro chemický průmysl. 
"Spalovat uhlí ve velkém asi není úplně nejrozumnější záležitost. Asi bychom se měli 
pokoušet ho nahradit něčím co dává smysl, mně ten smysl dává jádro," uvedl.  
Temelín lze podle ekologů obnovitelnými zdroji nahradit mezi lety 2040 až 2050. 
Razima je k těmto odhadům však velmi skeptický. "To už bychom ty zdroje měli mít 
praktický postavené, to je přece naprostý nesmysl," řekl.  
Investice v řádu stovek miliard  
Rovenský připustil, že investice do obnovitelných zdrojů budou v řádu v řádu stovek 

https://pravdive.eu/news/220912/ekoaktiviste-stvorili-novou-ideologii-vmetl-razima-rovenskemu-v-rozstrelu
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miliard. Velké investice však vyžadují jak obnovitelné zdroje, tak i ty ostatní. Ocenil, že 
Česko se připojilo k závazku EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. "Jdeme 
dobrým směrem, ale ne dostatečně rychle," dodal.  
"My nebude uhlíkově neutrální v roce 2050 ani náhodou," reagoval ředitel organizace 
Kverulant. I když celá EU bude uhlíkově neutrální, nestane se podle něj vůbec nic.  
Greenpeace je nevládní enviromentální organizace s pobočkami ve více než padesáti 
zemích světa. Počátky této globální organizace sahají až do roku 1971. Cílem hnutí je 
zajistit schopnost Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Kampaně organizace 
se týkají globálních problémů, se kterými se v moderním světě potýkáme, například 
změna klimatu, odlesňování, nadměrný rybolov, ale i jaderné hrozby.  
Kverulant je obecně prospěšná organizace, která se věnuje řešení konkrétních 
problémů ve veřejném zájmu. "Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a 
dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní 
řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných 
možností, zájem a podpora veřejnosti," píše o sobě na webových stránkách 
organizace.  
Zdroj  

« zpět na obsah   
    
   

141. Podle pomatence z Greenpeace máme zavřít elektrárny a pálit topoly      

20.07.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Razima (3); Kverulanta; Kverulantovi; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Pokud jste neviděli včerejší Rozstřel tady na idnes, tak si ho určitě pusťte. Diskutovali v 
něm Vojtěch Razima z Kverulanta (přiznávám se bez mučení, že  
 

Kverulantovi fandím) a zástupce Greenpeace Jan Rovenský (znovu bez mučení, 
Greenpeace mi byli kdysi sympatičtí, když bojovali třeba proti vybíjení velryb, dneska 
už je fakt nemusím). Diskuse to byla fascinující a znovu potvrdila, že zdravý rozum to 
má proti fanatismu a demagogii těžké, ale nesmí to nikdy vzdát. Věřím, že zrovna pan 
Razima se nevzdá.  
Diskuse se vedla hodně o energetice a Rovenský znovu potvrdil, že pokud by se lidi 
jako on dostali k moci, čekala by nás hodně temná budoucnost. Lží předvedl v pořadu 
spoustu, tak si pojďme aspoň některé shrnout.  
Nejprve všem divákům pan Rovenský naservíroval polopravdu o tom, jak báječně klesá 
cena obnovitelných zdrojů energie, že už jsou prý prakticky levnější než energie z uhlí a 
jádra a že tudíž dotace už nebudou potřeba. Cena sice opravdu klesá, ovšem jaká je 
realita? Poté, co se snížily obludné dotace (na obnovitelné zdroje připlácíme přes 40 
miliard každý rok), tak už je skoro nikdo nechce stavět? Proč asi?  
Když pan Razima argumentoval tím, že nejdražší elektřina v Evropě je v Německu právě 
kvůli nárůstu obnovitelných zdrojů, tak ho Rovenský odbyl tím, že cenu prý určuje trh. 
Už ale samozřejmě nezmínil, že právě německý trh ovlivnilo politické rozhodnutí, které 

https://pravdive.eu/news/220915/podle-pomatence-z-greenpeace-mame-zavrit-elektrarny-a-palit-topoly
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nadiktovalo nárůst obnovitelných zdrojů a tím i zdražení elektřiny.  
Rovenský samozřejmě vytasil i zelené trumfové eso v podobě chiméry o tom, že 
můžeme hned zítra vypnout třetinu uhelných elektráren, protože část vyrobené 
elektřiny vyvážíme. Samozřejmě už ale neřekl, jaká je skutečná realita. Jeho demagogie 
je o to paradoxnější, že se v pořadu opakovaně zaštiťoval tím, že Greenpeace mají 
všechno postavené na číslech a faktech. Jenže to jsou pouze čísla, která se jim hodí do 
krámu. Jinak by totiž musel přiznat, že podle veřejně známých výpočtů společnosti 
ČEPS v zimě vyvážíme jen pod 10 procent výroby. Je to dané kolísáním výroby i 
spotřeby. Stačila by jedna "dlouhá mrazivá vlna" a budeme muset elektřinu 
importovat. V každém případě, v roce 2025 se už bez dovozu v zimě neobejdeme. 
Jenže tato čísla a data Rovenský zveřejnit nechce.  
Úplný vrchol ale přišel, když Rovenský tvrdil, že místo uhlí máme spalovat biomasu. Prý 
topoly. Jako na potvoru zase zamlčel to podstatné. Zejména to, že odborníci už velmi 
hlasitě varují, že pálení biomasy ve velkém by způsobilo ekologickou katastrofu. Vedlo 
by totiž k vykácení obrovských ploch lesů. Pan Rovenský tedy lesy kácet nechce, chce 
udělat jakési perpetuum mobile a vysazovat topoly, ty potom spálit a vysadit zase 
nové. Prý je to klimaticky neutrální záležitost. I žák základní školy by přitom určitě 
přišel na to, jaký je to nesmysl. To by totiž ony topoly musely růst opravdu raketovou 
rychlostí, za svůj krátký život zachytit obrovské množství CO2, aby se potom mohlo 
toto CO2 vypustit při spalování do vzduchu.  
A takhle to ekologičtí aktivisté dělají pořád. Odvolávají se na fakta a čísla, jenže 
používají jen některá, často je navíc ohýbají. I proto zde byl nechvalně známý solární 
boom, díky němuž se solární baroni napakovali stovkami miliard z našich kapes. 
Nepochybuji, že to alespoň někteří z nich myslí dobře a opravdu jim jde o ochranu 
přírody. Jenže dojíždějí na demagogii svých kolegů. Proto je lidé nemají rádi a označují 
je právem za sektu.  
PS: Víte, že Kanada Greenpeace již v roce 1999 vyřadila z dobročinných organizací a 
musí tam platit normálně daně? Greenpeace totiž nebyla schopná přesvědčit kanadské 
daňové úřady, že na lidech páchají dobro. Co na to paní Schillerová?  
Zdroj  

« zpět na obsah   
    
   

142. Podle pomatence z Greenpeace máme zavřít elektrárny a pálit topoly      

20.07.2020  antimeloun.cz   
klíčová slova: Razima (3); Kverulanta; Kverulantovi; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Včera jsem si znovu potvrdil, že dělám dobře, když nemám rád fanatické ekologické 
aktivisty. Oni totiž ve své svaté válce lžou, lžou a lžou.  
 

Pokud jste neviděli včerejší Rozstřel tady na idnes, tak si ho určitě pusťte. Diskutovali v 
něm Vojtěch Razima z Kverulanta (přiznávám se bez mučení, že Kverulantovi fandím) a 
zástupce Greenpeace Jan Rovenský (znovu bez mučení, Greenpeace mi byli kdysi 

http://www.antimeloun.cz/?p=8889
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sympatičtí, když bojovali třeba proti vybíjení velryb, dneska už je fakt nemusím). 
Diskuse to byla fascinující a znovu potvrdila, že zdravý rozum to má proti fanatismu a 
demagogii těžké, ale nesmí to nikdy vzdát. Věřím, že zrovna pan Razima se nevzdá.  
Diskuse se vedla hodně o energetice a Rovenský znovu potvrdil, že pokud by se lidi 
jako on dostali k moci, čekala by nás hodně temná budoucnost. Lží předvedl v pořadu 
spoustu, tak si pojďme aspoň některé shrnout.  
Nejprve všem divákům pan Rovenský naservíroval polopravdu o tom, jak báječně klesá 
cena obnovitelných zdrojů energie, že už jsou prý prakticky levnější než energie z uhlí a 
jádra a že tudíž dotace už nebudou potřeba. Cena sice opravdu klesá, ovšem jaká je 
realita? Poté, co se snížily obludné dotace (na obnovitelné zdroje připlácíme přes 40 
miliard každý rok), tak už je skoro nikdo nechce stavět? Proč asi?  
Když pan Razima argumentoval tím, že nejdražší elektřina v Evropě je v Německu právě 
kvůli nárůstu obnovitelných zdrojů, tak ho Rovenský odbyl tím, že cenu prý určuje trh. 
Už ale samozřejmě nezmínil, že právě německý trh ovlivnilo politické rozhodnutí, které 
nadiktovalo nárůst obnovitelných zdrojů a tím i zdražení elektřiny.  
Rovenský samozřejmě vytasil i zelené trumfové eso v podobě chiméry o tom, že 
můžeme hned zítra vypnout třetinu uhelných elektráren, protože část vyrobené 
elektřiny vyvážíme. Samozřejmě už ale neřekl, jaká je skutečná realita. Jeho demagogie 
je o to paradoxnější, že se v pořadu opakovaně zaštiťoval tím, že Greenpeace mají 
všechno postavené na číslech a faktech. Jenže to jsou pouze čísla, která se jim hodí do 
krámu. Jinak by totiž musel přiznat, že podle veřejně známých výpočtů společnosti 
ČEPS v zimě vyvážíme jen pod 10 procent výroby. Je to dané kolísáním výroby i 
spotřeby. Stačila by jedna "dlouhá mrazivá vlna" a budeme muset elektřinu 
importovat. V každém případě, v roce 2025 se už bez dovozu v zimě neobejdeme. 
Jenže tato čísla a data Rovenský zveřejnit nechce.  
Úplný vrchol ale přišel, když Rovenský tvrdil, že místo uhlí máme spalovat biomasu. Prý 
topoly. Jako na potvoru zase zamlčel to podstatné. Zejména to, že odborníci už velmi 
hlasitě varují, že pálení biomasy ve velkém by způsobilo ekologickou katastrofu. Vedlo 
by totiž k vykácení obrovských ploch lesů. Pan Rovenský tedy lesy kácet nechce, chce 
udělat jakési perpetuum mobile a vysazovat topoly, ty potom spálit a vysadit zase 
nové. Prý je to klimaticky neutrální záležitost. I žák základní školy by přitom určitě 
přišel na to, jaký je to nesmysl. To by totiž ony topoly musely růst opravdu raketovou 
rychlostí, za svůj krátký život zachytit obrovské množství CO2, aby se potom mohlo 
toto CO2 vypustit při spalování do vzduchu.  
A takhle to ekologičtí aktivisté dělají pořád. Odvolávají se na fakta a čísla, jenže 
používají jen některá, často je navíc ohýbají. I proto zde byl nechvalně známý solární 
boom, díky němuž se solární baroni napakovali stovkami miliard z našich kapes. 
Nepochybuji, že to alespoň někteří z nich myslí dobře a opravdu jim jde o ochranu 
přírody. Jenže dojíždějí na demagogii svých kolegů. Proto je lidé nemají rádi a označují 
je právem za sektu.  
PS: Víte, že Kanada Greenpeace již v roce 1999 vyřadila z dobročinných organizací a 
musí tam platit normálně daně? Greenpeace totiž nebyla schopná přesvědčit kanadské 
daňové úřady, že na lidech páchají dobro. Co na to paní Schillerová?  

« zpět na obsah   
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143. Ekoaktivisté stvořili novou ideologii, vmetl Razima Rovenskému v 
Rozstřelu      

20.07.2020  antimeloun.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); Razima (6); organizace (3); Vojtěch (2); společnost  

 
Odkaz na originál   

Hosty pondělního Rozstřelu byli ekologický aktivista nevládní environmentální 
organizace Greenpeace Jan Rovenský a ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. V 
pořadu se řešily otázky protestů, které brání ve výstavbách klíčových projektů, ale i 
dlouhodobé spory, které mezi organizacemi panují.  
 

Tyto dvě organizace mezi sebou vedou spory. Jedním z nich je, že společnost Kverulant 
dlouhodobě tvrdí, že často deklarované ušlechtilé ekologické pohnutky jsou mnohdy 
jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys.  
"Já se obávám, že už desítky let je ekologický aktivismus něco, co už nepřináší 
hodnoty," řekl Vojtěch Razima.  
Zpočátku 90. let podle něj šlo hlavně o ochranu životního prostředí. To se již radikálně 
zlepšilo a aktivisté začali svou činnost politizovat, což v důsledku vedlo k přimíchávání 
biopaliv nebo zavedení emisních povolenek.  
Aktivisty viní také z toho, že z diskuse o globálním oteplování se stal souboj dvou stran, 
které na sebe pouze pokřikují své argumenty.  
Jan Rovenský z organizace Greenpeace připouští, že činnost některých ekologických 
organizací může být sporná. Sám může mluvit hlavně za Greenpeace. Podle něj však 
nelze říct, že ekologické organizace jsou primárně špatné.  
Razima vidí jako velkou hrozbu do budoucna zdražování paliv a obrovské investice ze 
státního rozpočtu. "Ceny obnovitelných zdrojů dlouhodobě klesají, zatímco ceny 
fosilních paliv rostou," oponoval Rovenský.  
V dohledné budoucnosti bude podle něj většina obnovitelných zdrojů dostupná bez 
veřejných dotací.  
Domnívá se také, že trh je zdeformovaný nejen dotacemi pro obnovitelné zdroje, ale i 
externími náklady, které způsobuje spalování uhlí tím, jak škodí životnímu prostředí. 
Pokud by uhelné elektrárny měly platit i škody, které jejich znečištění způsobí, byla by 
cena energie, kterou vyprodukují dvojnásobná. Centrum pro otázky životního 
prostředí UK tvrdí, že Česko každoročně doplácí 50 miliard korun na škody způsobené 
uhelnou energetikou.  
Třetinu uhelnách elektráren můžeme zavřít hnedK tomu je však Razima z organizace 
Kverulant značně skeptický. Ekologové argumentují také tím, že stále více modernější a 
ekologičtější technologie budou dostupné i díky tomu, že se budou vyrábět ve větším 
množství. Tvrdí také, že ceny obnovitelných zdrojů jsou stále nižší.  
Padla i dotaz na to, kdy konkrétně by Česko mohlo elektrárny spalující fosilní paliva 
zavřít. "Třetinu uhelných elektráren bychom mohli zavřít zítra," uvedl Rovenský. Česko 
by podle něj pouze přestalo vyvážet elektřinu do zahraničí. Zbytek uhelných elektráren 
lze nahradit do roku 2030, domnívá se. Netýká se to však tepláren, které produkují 
kromě elektrického proudu i teplo. Jádro však nahradit tak snadno nejde.  
"To je naprosto absurdní, protože to nemáme čím nahradit," řekl v reakci na uzavírání 

http://www.antimeloun.cz/?p=8881
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uhelných elektráren Razima. Řekl také, že sám nemá recept na to, jak je se přímo 
zbavit uhlí. Uvědomuje si, že uhlí je cenná surovina například pro chemický průmysl. 
"Spalovat uhlí ve velkém asi není úplně nejrozumnější záležitost. Asi bychom se měli 
pokoušet ho nahradit něčím co dává smysl, mně ten smysl dává jádro," uvedl.  
Temelín lze podle ekologů obnovitelnými zdroji nahradit mezi lety 2040 až 2050. 
Razima je k těmto odhadům však velmi skeptický. "To už bychom ty zdroje měli mít 
praktický postavené, to je přece naprostý nesmysl," řekl.  
Investice v řádu stovek miliardRovenský připustil, že investice do obnovitelných zdrojů 
budou v řádu v řádu stovek miliard. Velké investice však vyžadují jak obnovitelné 
zdroje, tak i ty ostatní. Ocenil, že Česko se připojilo k závazku EU dosáhnout uhlíkové 
neutrality do roku 2050. "Jdeme dobrým směrem, ale ne dostatečně rychle," dodal.  
"My nebude uhlíkově neutrální v roce 2050 ani náhodou," reagoval ředitel organizace 
Kverulant. I když celá EU bude uhlíkově neutrální, nestane se podle něj vůbec nic.  
Greenpeace je nevládní enviromentální organizace s pobočkami ve více než padesáti 
zemích světa. Počátky této globální organizace sahají až do roku 1971. Cílem hnutí je 
zajistit schopnost Země udržovat život ve vší jeho rozmanitosti. Kampaně organizace 
se týkají globálních problémů, se kterými se v moderním světě potýkáme, například 
změna klimatu, odlesňování, nadměrný rybolov, ale i jaderné hrozby.  
Kverulant je obecně prospěšná organizace, která se věnuje řešení konkrétních 
problémů ve veřejném zájmu. "Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a 
dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní 
řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných 
možností, zájem a podpora veřejnosti," píše o sobě na webových stránkách 
organizace.  

« zpět na obsah   
    
   

144. Inspekce kontrolovala pohonné hmoty, tyto benzinky neprošly! MAPA      

30.07.2020  auto.tn.nova.cz - TN.cz  
klíčová slova: kverulant (4); org (4)  

 
Odkaz na originál   

Pohonné hmoty na českých benzinkách pravidelně kontroluje Česká obchodní 
inspekce. Na základě těchto kontrol pro vás připravila redakce TN.cz přehled benzinek, 
kde inspektoři odhalili nekvalitní paliva.  
 

Zatímco v lednu a v únoru prošly všechny kontrolované vzorky Českou obchodní 
inspekcí (ČOI) bez poskvrnky, v březnu to už bylo horší. Nároky nesplnilo hned pět 
testovaných vzorků. Tři pocházely z Jihomoravského a Zlínského kraje a po jednom z 
oblasti Olomouckého a Moravskoslezského kraje a z oblasti Středočeského kraje a 
Prahy.  
Reklama  
Problémy byly hlavně v bodě vzplanutí, který měly čtyři vzorky nafty nižší, než 
požaduje norma. "Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom 
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případě 42,0 °C, v druhém případě 44,0 °C, ve třetím případě 46,0 °C a ve čtvrtém 
případě 41,5 °C. Minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C," uvedl 
mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.  
Ceny nafty a benzínu opět rostou. Dovolená autem se přesto vyplatí  
Poslední vzorek nafty překročil obsah síry. Ta by měla být nejvýše na 11,8 miligramů na 
kilogram, ovšem nafta jí měla téměř dvojnásobek – 21,4 miligramu ze kilogram. 
Celkem inspektoři kontrolovali 194 vzorků různých pohonných hmot.  
Anketa  
Které palivo používáte?  
Naftu  
106 hlasů  
Benzín  
162 hlasů  
Směsné palivo  
2 hlasy  
FAME (bionafta)  
0 hlasů  
LPG  
11 hlasů  
CNG  
3 hlasy  
Ethanol E85 (biolíh)  
2 hlasy  
Hlasovalo lidí.  
V červnu pak nevyhověl jeden vzorek pohonných hmot, a to biolíh označovaný jako 
ethanol E85 na benzínové pumpě v oblasti Jihomoravského a Zlínského kraje. Biolíh 
měl příliš nízký tlak par a vysokou hodnotu vody. Rukama laborantů prošlo celkem 223 
vzorků pohonných hmot. Níže se můžete podívat na soupis 38 benzínových stanic, u 
kterých od roku 2017 našli inspektoři nekvalitní palivo. Seznam pravidelně aktualizuje 
a zveřejňuje portál kverulant.org Města s pumpami, které dostaly letos a loni od 
inspekce pokutu, jsme pro vás zaznačili do mapy:  
Zdroj: kverulant.org, TN.cz  
Nejúspornější benzínová auta všech tříd. SROVNÁNÍ nejmenších žíznivců  
Zdroj: kverulant.org, TN.cz  
Zdroj: kverulant.org, TN.cz  

« zpět na obsah   
    
   

145. Kverulant: Ministerstvo školství financuje komunistickou organizaci 
Pionýr      

04.08.2020  parlamentnilisty.cz - Hans Štembera, Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (7); org; organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org odhalil, že Ministerstvo školství každoročně vyplácí komunistické 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kverulant-Ministerstvo-skolstvi-financuje-komunistickou-organizaci-Pionyr-632656
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organizaci Pionýr desítky milionů korun. Ministerstvo však tají, kdo o dotacích 
rozhoduje a jaký je jejich přesný účel. Kverulant se s tímto stavem nechce smířit a bude 
se problematice neprůhledného rozdělování dotací na MŠMT pečlivě věnovat. Jeho 
cílem je přimět MŠTM k nastavení jasných a transparentních pravidel na rozdělování 
peněz v této oblasti.  
 

Ministerstvo školství (MŠMT) každoročně dotuje organizace pracující s dětmi. Pro rok 
2020 bylo schváleno 95 dotací skoro za čtvrt miliardy korun. Příjemci těchto peněz jsou 
rozděleni do čtyř kategorií. Ti z první kategorie si mezi sebe rozdělí nejvíce peněz. V 
tomto roce téměř 150 milionů. V první kategorii jsou organizace jako Junák, ale i málo 
známé organizace, jako je občanské sdružení Kadet nebo Hudební mládež. Mezi 
automaticky podporovanými organizacemi je i notoricky známý komunistický Pionýr. 
Ministerstvo však nikde neuvádí, kolik kdo přesně dostal a na co. Proto Kverulant 
nedávno položil ministerstvu dotaz dle zákona, kterým se pokouší získat úplný výčet 
všech příjemců, přesné částky dotací a jejich účel.  
Ministerstvo mu nedávno sdělilo, že pokud mu za tyto informace nezaplatí 3020 
korun, nic nedostane. Kverulant z více než desetileté zkušenosti ví, že je to téměř jistě 
proto, že ministerstvo má co tajit, a tak zaplatil. Ani to však nepomohlo. Ministerstvo 
mu nyní sdělilo, že mu neposkytne ty nejdůležitější informace. Neposkytne mu kopie 
všech úspěšných grantových žádostí a ani mu nesdělí, kdo sedí v komisi, která 
rozhoduje o udělení dotace, tedy kdo je jmenovitě v komisi. Dokonce mu ani nesdělí, 
kdo tuto komisi vybírá.  
Kverulant je přesvědčen, že důvodem tohoto utajení je to, že člen komise je i přímý 
zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových 
žádosti, nýbrž o všem rozhodují známosti a úplatky. Jak jinak by bylo možné, že 
relativně malý, krajně levicový Pionýr dostal podle výroční zprávy od MŠMT v roce 
2019 dotace v hodnotě 35 milionů korun? Kverulant se s tímto stavem nechce smířit a 
bude se problematice neprůhledného rozdělování dotací na MŠMT i nadále pečlivě 
věnovat. Jeho cílem je přimět MŠTM k nastavení jasných a transparentních pravidel na 
rozdělování peněz v této oblasti.  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
 

Foto: Hans Štembera Popisek: Vojtěch Razima, ředitel neziskové organizace Kverulant.  

« zpět na obsah   
    
   

146. Archiv: Lidem doporučovali "vykadit" rakovinu, teď lákají pacienty pod 
novým jménem + VIDEO      

05.08.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 
Odkaz na originál   

AKTIP v současné době čelí trestnímu oznámení, které na něj minulý rok v červnu 

https://pravdive.eu/news/225419/archiv-lidem-doporucovali-vykadit-rakovinu-ted-lakaji-pacienty-pod-novym-jmenem-video
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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.  
document.createElement('video'); 
https://vod.idnes.cz/1806/01/VF180601_150639_flv_middle_jaha.mp4  
Více info na idnes.cz  
Příspěvek Archiv: Lidem doporučovali "vykadit" rakovinu, teď lákají pacienty pod 
novým jménem + VIDEO pochází z ČeskoAktuálně.cz  

« zpět na obsah   
    
   

147. Archiv: Lidem doporučovali "vykadit" rakovinu, teď lákají pacienty pod 
novým jménem + VIDEO      

05.08.2020  ceskoaktualne.cz - stanislav.makovicky  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 
Odkaz na originál   

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.  
 

"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.  
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.  
Více info na idnes.cz  

« zpět na obsah   
    
   

148. Ministerstvo školství financuje komunistickou organizaci Pionýr      

05.08.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

https://ceskoaktualne.cz/2020/08/zdravi/archiv-lidem-doporucovali-vykadit-rakovinu-ted-lakaji-pacienty-pod-novym-jmenem-video/
https://voxpopuliblog.cz/ministerstvo-skolstvi-financuje-komunistickou-organizaci-pionyr/
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Kverulant.org odhalil, že Ministerstvo školství každoročně vyplácí komunistické 
organizaci Pionýr desítky milionů korun.  
 

Ministerstvo však tají, kdo o dotacích rozhoduje a jaký je jejich přesný účel. Kverulant 
se s tímto stavem nechce smířit a bude se problematice neprůhledného rozdělování 
dotací na MŠMT pečlivě věnovat. Jeho cílem je přimět MŠTM k nastavení jasných a 
transparentních pravidel na rozdělování peněz v této oblasti. Ministerstvo školství 
(MŠMT) každoročně dotuje organizace pracující s dětmi. Pro rok 2020 bylo schváleno 
95 dotací skoro za čtvrt miliardy korun. Příjemci těchto peněz jsou rozděleni do čtyř 
kategorií. Ti z první kategorie si mezi sebe rozdělí nejvíce peněz. V tomto roce téměř 
150 milionů. V první kategorii jsou organizace jako Junák, ale i málo známé organizace, 
jako je občanské sdružení Kadet nebo Hudební mládež. Mezi automaticky 
podporovanými organizacemi je i notoricky známý komunistický Pionýr. Ministerstvo 
však nikde neuvádí, kolik kdo přesně dostal a na co. Proto Kverulant nedávno položil 
ministerstvu dotaz dle zákona, kterým se pokouší získat úplný výčet všech příjemců, 
přesné částky dotací a jejich účel.  
Ministerstvo mu nedávno sdělilo, že pokud mu za tyto informace nezaplatí 3020 
korun, nic nedostane. Kverulant z více než desetileté zkušenosti ví, že je to téměř jistě 
proto, že ministerstvo má co tajit, a tak zaplatil. Ani to však nepomohlo. Ministerstvo 
mu nyní sdělilo, že mu neposkytne ty nejdůležitější informace. Neposkytne mu kopie 
všech úspěšných grantových žádostí a ani mu nesdělí, kdo sedí v komisi, která 
rozhoduje o udělení dotace, tedy kdo je jmenovitě v komisi. Dokonce mu ani nesdělí, 
kdo tuto komisi vybírá.  
Kverulant je přesvědčen, že důvodem tohoto utajení je to, že člen komise je i přímý 
zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových 
žádosti, nýbrž o všem rozhodují známosti a úplatky. Jak jinak by bylo možné, že 
relativně malý, krajně levicový Pionýr dostal podle výroční zprávy od MŠMT v roce 
2019 dotace v hodnotě 35 milionů korun? Kverulant se s tímto stavem nechce smířit a 
bude se problematice neprůhledného rozdělování dotací na MŠMT i nadále pečlivě 
věnovat. Jeho cílem je přimět MŠTM k nastavení jasných a transparentních pravidel na 
rozdělování peněz v této oblasti.  
Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

149. Ministerstvo školství financuje komunistickou organizaci Pionýr      

06.08.2020  vlasteneckenoviny.cz   
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

PRAHA / Kverulant.org odhalil, že Ministerstvo školství každoročně vyplácí 
komunistické organizaci Pionýr desítky milionů korun.  
 

Ministerstvo však tají, kdo o dotacích rozhoduje a jaký je jejich přesný účel.  

http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=255772
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"Kverulant se s tímto stavem nechce smířit a bude se problematice neprůhledného 
rozdělování dotací na MŠMT pečlivě věnovat. Jeho cílem je přimět MŠTM k nastavení 
jasných a transparentních pravidel na rozdělování peněz v této oblasti," uvedl Vojtěch 
Razima, zakladatel a ředitel watchdog organizace Kverulant.org o.p.s.  
Ministerstvo školství (MŠMT) každoročně dotuje organizace pracující s dětmi. Pro rok 
2020 bylo schváleno 95 dotací skoro za čtvrt miliardy korun. Příjemci těchto peněz jsou 
rozděleni do čtyř kategorií. Ti z první kategorie si mezi sebe rozdělí nejvíce peněz. V 
tomto roce téměř 150 milionů. V první kategorii jsou organizace jako Junák, ale i málo 
známé organizace, jako je občanské sdružení Kadet nebo Hudební mládež. Mezi 
automaticky podporovanými organizacemi je i notoricky známý komunistický Pionýr. 
Ministerstvo však nikde neuvádí, kolik kdo přesně dostal a na co. Proto Kverulant 
nedávno položil ministerstvu dotaz dle zákona, kterým se pokouší získat úplný výčet 
všech příjemců, přesné částky dotací a jejich účel.  
Ministerstvo mu nedávno sdělilo, že pokud mu za tyto informace nezaplatí 3020 
korun, nic nedostane. Kverulant z více než desetileté zkušenosti ví, že je to téměř jistě 
proto, že ministerstvo má co tajit, a tak zaplatil. Ani to však nepomohlo. Ministerstvo 
mu nyní sdělilo, že mu neposkytne ty nejdůležitější informace. Neposkytne mu kopie 
všech úspěšných grantových žádostí a ani mu nesdělí, kdo sedí v komisi, která 
rozhoduje o udělení dotace, tedy kdo je jmenovitě v komisi. Dokonce mu ani nesdělí, 
kdo tuto komisi vybírá.  
Kverulant je přesvědčen, že důvodem tohoto utajení je to, že člen komise je i přímý 
zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových 
žádosti, nýbrž o všem rozhodují známosti a úplatky. Jak jinak by bylo možné, že 
relativně malý, krajně levicový Pionýr dostal podle výroční zprávy od MŠMT v roce 
2019 dotace v hodnotě 35 milionů korun? Kverulant se s tímto stavem nechce smířit a 
bude se problematice neprůhledného rozdělování dotací na MŠMT i nadále pečlivě 
věnovat. Jeho cílem je přimět MŠTM k nastavení jasných a transparentních pravidel na 
rozdělování peněz v této oblasti.  
Reklama:  
 

Pionýři byli prefabrikátem nového komunistického člověka  

« zpět na obsah   
    
   

150. Samsung odstranil obří nelegální reklamní plachtu z Nuselského mostu      

09.08.2020  melnicko.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 
Odkaz na originál   

Dnes zmizela plachta s reklamou přes dva domy u Nuselského mostu, která porušovala 
vyhlášku o regulaci reklamy. Kverulant to považuje úspěch své dlouholeté kampaně 
proti reklamnímu smogu.  
 

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami 

https://melnicko.cz/samsung-odstranil-obri-nelegalni-reklamni-plachtu-nuselskeho-mostu/
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deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant.org v roce 2018 odeslal 
novému primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterém je vybízí, 
aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Kverulantově výzvám se již 
připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. První výsledky se konečně 
dostavují, když dnes Samsung po výzvě z magistrátu odstranil obří nelegální reklamní 
plachtu z Nuselského mostu. Boj s Pražským reklamním smogem pro Kverulanta však 
zdaleka nekončí. Na domě dál zůstává velká nelegální LED obrazovka a v březnu 2020 
odhalil, že Praha pronajala za pár korun pozemek na obří oboustranný billboard u 
pražské magistrály…  

« zpět na obsah   
    
   

151. Jak se činí Pionýři? Zpráva spolku Kverulant o komunistické organizaci 
pro děti a mládež, a to třicet let po roce 1989 v rubrice NÁZOR , Politika , 
TÉMA 11 Zobrazení 2020-09-09      

09.09.2020  otevrenenoviny.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); organizací  

 
Odkaz na originál   

"Zástupci někdejší komunistické organizace pro děti a mládež se v demokratickém 
zřízení rozhodně neztratili. Od roku 1998 si z veřejných prostředků načerpali přes 600 
milionů korun.  
 

Peníze použili především na údržbu svého majetku a mzdy vedoucích.  
Kverulant.org je přesvědčen, že tyto dotace nejsou poskytovány vždy transparentně a 
proto dnes vyzval Nejvyšší kontrolní úřad, aby věc prošetřil. Kverulantovým cílem je 
nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a 
transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi…"  
"…Stát aktivity Pionýra velmi štědře podporuje. Na rok 2020 získali od Ministerstva 
školství dotaci ve výši 27,6 milionu korun Od roku 1998 do roku 2019 jsme pionýrům 
věnovali ze svých daní 586 milionů korun Peníze použili především na údržbu svého 
majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo 
školství vyplácí Pionýru každoročně příspěvek v řádu desítek milionů korun. Některé 
jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany.  
V roce 2019 činily celkové příjmy Pionýra celkem 32,7 milionů korun. Z toho 27,4 
milionů činily státní dotace. To je 84%. S trochou nadsázky lze tvrdit, že Pionýr je státní 
organizací.  
Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali 
využít svého ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování 
a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu 
školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již 
v červnu 2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a 
seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za "práci navíc" 
naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto požadavky stejně odmítlo.  

https://otevrenenoviny.cz/jak-se-cini-pionyri-zprava-spolku-kverulant-o-komunisticke-organizaci-pro-deti-a-mladez-a-to-tricet-let-po-roce-1989/
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Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý 
zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových 
žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. Proto se dnes 
obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad, aby se netransparentním financováním Pionýra 
zabýval.  
Podrobnosti nalezte v Kverulantově webu v kauze Problematické financování Pionýra z 
veřejných prostředků . Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj 
rudý šátek a slib věrnosti Komunistické straně Československa (mimochodem, některé 
pionýrské oddíly se rudých šátků nevzdaly dodnes!), podpořte práci Kverulanta na 
tomto projektu alespoň malým darem. "  
P:S. Kdo by zapomněl nebo nevěděl, co byl Pionýr zač, může se podívat třeba na 
sestřih starých televizních zpráv o Pionýrech  
Zdroj: Kverulant.org, 3.9.2020  
Náhledový obrázek: ilustrační  

« zpět na obsah   
  
   

152. Kverulant.org: Předvolební kampaň hnutí ANO běží na nelegálních 
billboardech      

20.09.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídil zákon již 1. 
září 2017, tedy před více než třemi lety. Billboardáři však tehdy svoji zákonnou 
povinnost ve velkém ignorovali a místy ji ignorují dodnes. Mohli si to dovolit. 
Ministerstvo dopravy v rukou hnutí ANO, které mělo odstraňování vymáhat, 
postupovalo velmi laxně. Kverulant je přesvědčen, že je tím klientelistická symbióza 
politiků a billboardářů. Důkazem je aktuální  
 

předvolební kampaň hnutí ANO na nelegálním billboardu u Pražského okruhu. 
Kverulant společně se svou sesterskou organizací Nechceme billboardy protestuje a 
požaduje, aby hnutí ANO okamžitě stáhlo své reklamy ze všech nelegálních nosičů 
podél dálnic a silnic první třídy a aby se ministr dopravy Karel Havlíček zavázal, že 
nejen tento, ale všechny nelegální billboardy u Pražského okruhu do konce tohoto 
roku odstraní.  
Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

153. Nutí nás používat jejich služby za hrozné ceny, stěžují si řidiči na 
odtahovku      

29.09.2020  tnbiz.cz   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-predvolebni-kampan-hnuti-ano-bezi-na-nelegalnich-billboardech/
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klíčová slova: kverulant; org; organizace; Razima; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

Řidiči si stěžují na odtahovou službu, kterou má nasmlouvané Ředitelství silnic a dálnic. 
Šoféry, kteří na silnici řeší nějakou kolizi nebo nehodu a mají vlastní odtahovku, prý 
nutí jejich pracovníci využít vlastní služby. A mnohdy dost nevybíravě. Za své služby si 
účtují nezvykle vysoké částky.  
 

Odtahová služba Jerex je jednou ze smluvních společností Ředitelství silnic a dálnic. Na 
místo nehody nebo defektu u auta by ji měla přivolat policie, pokud řidič nemá 
zajištěnou svou odtahovou službu.  
"V určitém okamžiku, i když říkáte, moje odtahovka už jede, tak vám někdo z ŘSD 
řekne, tady se musí použít naše odtahovka, ten váš člověk to nestihne a přijede tam 
někdo, kdo má snahu vás odtáhnout do neznačkového servisu, hodně daleko a za 
přemrštěnou cenu," popsal ředitel organizace kverulant.org Vojtěch Razima.  
Řidič Avie měl v únoru defekt na dálnici D1. Ihned si zavolal svoji odtahovou službu. 
Mezitím ale na místo dorazili policisté a odtahová služba Jerex. Řidič ale její služby 
využít odmítal. Policisté řekli zaměstnanci odtahové služby, ať auto odtáhne k 
nejbližšímu sjezdu, kde byl motorest.  
"A to už odtahovka, jak mě tahali těch 400 metrů, stála za mnou, ta moje, kterou jsem 
volal," popsal poškozený řidič. Za odtah do vzdálenosti pouhých 400 metrů požadoval 
pracovník odtahové služby po řidiči Avie dvacet tisíc korun.  
S částkou ale řidič nesouhlasil a začal se se zaměstnancem odtahovky dohadovat. 
Nakonec na místě zaplatil pět tisíc korun. "Byla to chyba jednotlivce. Ten už pro nás 
nepracuje," sdělil majitel odtahové služby Michal Pokorný.  
"U této firmy už jsme v minimálně jednou případě dostali informaci o tom, že 
nepostupovala tak, jak má, a v tom případě jsme provedli audit. Pokud vím, na cestě je 
další stížnost, další podání, které prověříme úplně stejným způsobem," reagoval mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.  
Ředitelství silnic a dálnic zároveň tvrdí, že ze smluvních odtahovek nemá žádný zisk a 
že důležitým faktorem je pro ně rychlý příjezd služby s odpovídající technikou do třiceti 
minut.  

« zpět na obsah   
    
   

154. Nutí nás používat jejich služby za hrozné ceny, stěžují si řidiči na 
odtahovku      

29.09.2020  auto.tn.nova.cz   
klíčová slova: kverulant; org; organizace; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Řidiči si stěžují na odtahovou službu, kterou má nasmlouvané Ředitelství silnic a dálnic. 
Šoféry, kteří na silnici řeší nějakou kolizi nebo nehodu a mají vlastní odtahovku, prý 
nutí jejich pracovníci využít vlastní služby. A mnohdy dost nevybíravě. Za své služby si 

http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/723698
https://auto.tn.nova.cz/clanek/nuti-nas-pouzivat-jejich-sluzby-za-hrozne-ceny-stezuji-si-ridici-na-odtahovou-sluzbu.html
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účtují nezvykle vysoké částky.  
 

Odtahová služba Jerex je jednou ze smluvních společností Ředitelství silnic a dálnic. Na 
místo nehody nebo defektu u auta by ji měla přivolat policie, pokud řidič nemá 
zajištěnou svou odtahovou službu.  
Reklama  
"V určitém okamžiku, i když říkáte, moje odtahovka už jede, tak vám někdo z ŘSD 
řekne, tady se musí použít naše odtahovka, ten váš člověk to nestihne a přijede tam 
někdo, kdo má snahu vás odtáhnout do neznačkového servisu, hodně daleko a za 
přemrštěnou cenu," popsal ředitel organizace kverulant.org Vojtěch Razima.  
Řidič Avie měl v únoru defekt na dálnici D1. Ihned si zavolal svoji odtahovou službu. 
Mezitím ale na místo dorazili policisté a odtahová služba Jerex. Řidič ale její služby 
využít odmítal. Policisté řekli zaměstnanci odtahové služby, ať auto odtáhne k 
nejbližšímu sjezdu, kde byl motorest.  
"A to už odtahovka, jak mě tahali těch 400 metrů, stála za mnou, ta moje, kterou jsem 
volal," popsal poškozený řidič. Za odtah do vzdálenosti pouhých 400 metrů požadoval 
pracovník odtahové služby po řidiči Avie dvacet tisíc korun.  
S částkou ale řidič nesouhlasil a začal se se zaměstnancem odtahovky dohadovat. 
Nakonec na místě zaplatil pět tisíc korun. "Byla to chyba jednotlivce. Ten už pro nás 
nepracuje," sdělil majitel odtahové služby Michal Pokorný.  
Dva roky navíc! Ministerstvo odložilo důležitou část jihočeské dálnice  
"U této firmy už jsme v minimálně jednou případě dostali informaci o tom, že 
nepostupovala tak, jak má, a v tom případě jsme provedli audit. Pokud vím, na cestě je 
další stížnost, další podání, které prověříme úplně stejným způsobem," reagoval mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.  
Ředitelství silnic a dálnic zároveň tvrdí, že ze smluvních odtahovek nemá žádný zisk a 
že důležitým faktorem je pro ně rychlý příjezd služby s odpovídající technikou do třiceti 
minut.  
klma  
TN.cz  

« zpět na obsah   
    
   

155. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

03.10.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant ve čtvrtek zveřejnil mapu 50 čerpacích stanic, kde je lepší netankovat. Mapa 
byla sestaveny ze zdrojů České obchodní inspekce. Pravidelné zveřejňování výsledků 
kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit 
letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila 
nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. To vedlo k zásadnímu zlepšení kvality 
benzínu a nafty.  

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

156. Kverulant.org: Přes Kverulantovu snahu zůstane miliardový tunel na 
vnitru nepotrestán      

16.10.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); org (3); Kverulanta; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra v roce 2019 nakupilo předražené a zastaralé vysílačky téměř za 
miliardu. Cílem Kverulanta bylo tento tunel zastavit. To se mu však přes veškeré úsilí 
nepodařilo. Antimonopolní úřad mu sdělil, že fingovaná soutěž s jediným uchazečem 
byla naprosto v pořádku.  
 

Ministerstvo vnitra se nejprve chystalo nakoupit v tendru s jediným dodavatelem a v 
utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun. Dodavatelem měl být Pramacom 
Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé síti TETRAPOL. Kverulant.org ověřil, 
kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní státy. Cena 
nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček, by byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyřmiliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítl smířit a proto počátkem května 2020 podal stížnost k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Studená sprcha tentokrát přišla poměrně rychle. V říjnu téhož 
roku mu ÚOHS sdělil, že "neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci 
úřední." Věc tak zůstane nevystřena, nikdo nebude potrestán a úplatky se vracet 
nebudou. Kverulant dost dobře nemůže ani podat na věrolomné politiky trestní 
oznámení. Typický státní zástupce by jeho podání jistě odložil s poukazem, že když 
antimonopolní úřad nevidí na soutěži s jedním uchazečem nic špatného. A 

https://outsidermedia.cz/kvqrulant-org-pres-kverulantovu-snahu-zustane-miliardovy-tunel-na-vnitru-nepotrestan/
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argumentovat tím, že v jde o rozhodnutí úřadu, v jehož čele stojí Petr Rafaj, spojovaný 
s hned s několika korupčními kauzami, by jistě nebylo vyslyšeno.  
Připomeňme si, že během prohlídky v rámci prověřování podezření z korupce v tzv. 
kauze Stoka policie u Petra Rafaje doma zajistila v březnu 2019 dva miliony korun v 
hotovosti v obálkách ve skříních, jejichž původ nebyl dosud objasněn a mohl by 
souviset s podezřeními na manipulaci zakázek skupinou kolem Jiřího Švachuly. Ten byl 
nejen místostarostou brněnské městské části, ale také členem rozkladové komise 
ÚOHS jmenovaným předsedou, s nímž měl bližší vztahy. Předseda ÚOHS jako jediný 
rozhoduje o složení rozkladových komisí, které na úřadě předsedovi doporučují, jak má 
rozhodnout ve druhém stupni řízení. Členy rozkladových komisí jmenovaných Petrem 
Rafajem byl nejen výše uvedený Jiří Švachula, nyní obžalovaný z pletich při zadání 
veřejné zakázky, ale také jeho dcera Petra Rafajová, jeho zeť Petr Kubín nebo Rafajovi 
někdejší spolustraníci z Frýdku-Místku. A konečně ve velmi sledované kauze soutěže o 
provozovatele mýta se Petr Rafaj setkal na tajné schůzce s místopředsedou ANO 
Jaroslavem Faltýnkem, na které podle policejních odposlechů domlouvali, jak v soutěži 
prosazovat zájmy společnosti Kapsch.  
Proti Rafajově působení v čele ÚOHS protestoval nejen Kverulant, ale řada dalších 
watchdogových organizací. Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj tento tlak neustál a 
říjnu 2020 rezignoval. Jeho pozice byla neudržitelná a povolila i jeho dosavadní 
ochrana Hradu. Bohužel tak dobrá zpráva to není. Vzhledem k současným poměrům se 
dá dovozovat, že se tak stalo ve chvíli, kdy byla nalezena jeho náhrada vyhovující 
zájmům premiéra Babiše a prezidenta Zemana.  
Mimochodem, dodavatel vysílaček, soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se 
státem zřejmě umí velmi dobře. I bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom 
Prague od roku 2016 s různými veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu 
korun. Když uvážíme, že 4,0 % smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě 
vyšší. Navíc 19 smluv za 820 milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska 
zákona o zadávání veřejných zakázek.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

157. Kverulant.org: Přes Kverulantovu snahu zůstane miliardový tunel na 
vnitru nepotrestán      

16.10.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (6); org (3); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Ministerstvo vnitra se nejprve chystalo nakoupit v tendru s jediným dodavatelem a v 
utajeném režimu vysílačky za 4,4 miliardy korun.  
 

Dodavatelem měl být Pramacom Prague s.r.o., a vysílačky měly pracovat v zastaralé 
síti TETRAPOL. Kverulant.org ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou 
používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy 

https://pravdive.eu/news/241589/kverulant-org-pres-kverulantovu-snahu-zustane-miliardovy-tunel-na-vnitru-nepotrestan
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vysílaček, by byla téměř poloviční.  
Kverulant.org proti čtyřmiliardovému tunelu opakovaně protestoval. I jeho protesty 
vedly k tomu, že vnitro zakázku zlevnilo na 0,8 miliardy korun, ale pokušení pustit 
eráru žilou byla velká. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno zakázek 
počátkem června 2019. Koncová zařízení radiokomunikační technologie TETRAPOL 
mají na světě jediného a tím je francouzský Airbus DS SLC a ten má v České republice 
jen výhradního prodejce a to Pramacom Prague. Do výběrového řízení se tak dle 
očekávání a předpokladů mohl přihlásit, a také přihlásil, pouze jediný a to právě 
Pramacom Prague. A ten také s nabídkovou cenou ve výši 798 324 241,- Kč vyhrál.  
Pokud by vnitro řádně soutěžilo dodavatele vysílaček, byla by cena pravděpodobně 
nižší než poloviční. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystal draze 
"modernizovat" technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné 
zastaralé technologie je udržení provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. 
Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že záložní baterie je udrží v provozu 
pouze několik hodin. Drahé udržování nynější zastaralé vysílačkové technologie 
Tetrapol při životě kritizovaly i společnosti Nordic Telecom a O2.  
Kverulant se s tímto drzým tunelování státního rozpočtu za účasti vrcholných politiků 
odmítl smířit a proto počátkem května 2020 podal stížnost k Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže. Studená sprcha tentokrát přišla poměrně rychle. V říjnu téhož 
roku mu ÚOHS sdělil, že "neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci 
úřední." Věc tak zůstane nevystřena, nikdo nebude potrestán a úplatky se vracet 
nebudou. Kverulant dost dobře nemůže ani podat na věrolomné politiky trestní 
oznámení. Typický státní zástupce by jeho podání jistě odložil s poukazem, že když 
antimonopolní úřad nevidí na soutěži s jedním uchazečem nic špatného. A 
argumentovat tím, že v jde o rozhodnutí úřadu, v jehož čele stojí Petr Rafaj, spojovaný 
s hned s několika korupčními kauzami, by jistě nebylo vyslyšeno.  
Připomeňme si, že během prohlídky v rámci prověřování podezření z korupce v tzv. 
kauze Stoka policie u Petra Rafaje doma zajistila v březnu 2019 dva miliony korun v 
hotovosti v obálkách ve skříních, jejichž původ nebyl dosud objasněn a mohl by 
souviset s podezřeními na manipulaci zakázek skupinou kolem Jiřího Švachuly. Ten byl 
nejen místostarostou brněnské městské části, ale také členem rozkladové komise 
ÚOHS jmenovaným předsedou, s nímž měl bližší vztahy. Předseda ÚOHS jako jediný 
rozhoduje o složení rozkladových komisí, které na úřadě předsedovi doporučují, jak má 
rozhodnout ve druhém stupni řízení. Členy rozkladových komisí jmenovaných Petrem 
Rafajem byl nejen výše uvedený Jiří Švachula, nyní obžalovaný z pletich při zadání 
veřejné zakázky, ale také jeho dcera Petra Rafajová, jeho zeť Petr Kubín nebo Rafajovi 
někdejší spolustraníci z Frýdku-Místku. A konečně ve velmi sledované kauze soutěže o 
provozovatele mýta se Petr Rafaj setkal na tajné schůzce s místopředsedou ANO 
Jaroslavem Faltýnkem, na které podle policejních odposlechů domlouvali, jak v soutěži 
prosazovat zájmy společnosti Kapsch.  
Proti Rafajově působení v čele ÚOHS protestoval nejen Kverulant, ale řada dalších 
watchdogových organizací. Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj tento tlak neustál a 
říjnu 2020 rezignoval. Jeho pozice byla neudržitelná a povolila i jeho dosavadní 
ochrana Hradu. Bohužel tak dobrá zpráva to není. Vzhledem k současným poměrům se 
dá dovozovat, že se tak stalo ve chvíli, kdy byla nalezena jeho náhrada vyhovující 
zájmům premiéra Babiše a prezidenta Zemana.  
Mimochodem, dodavatel vysílaček, soukromá firma Pramacom Prague spol. s r.o. to se 
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státem zřejmě umí velmi dobře. I bez předmětné smlouvy s vnitrem uzavřel Pramacom 
Prague od roku 2016 s různými veřejnými institucemi 284 smluv za více než 1 miliardu 
korun. Když uvážíme, že 4,0 % smluv má skrytou cenu, bude konečný součet ještě 
vyšší. Navíc 19 smluv za 820 milionů korun obsahuje vážné nedostatky z hlediska 
zákona o zadávání veřejných zakázek.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

158. Kverulant.org: Boj proti CO2 prostřednictvím evropských automobilů je 
likvidační, říká šéfredaktor Světa motorů      

31.10.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; org; Razima; Razimou; společnosti; Vojtěch; Vojtěchem  

 
Odkaz na originál   

Nejnověji Evropský parlament poměrem hlasů 352 ku 326 rozhodl, že už beztak 
nesmyslně vysoký plán na snížení produkce CO 2 do roku 2030 na 55 procent proti 
roku 1990 ještě zvýší na šílených 60 procent.  
 

Od stolu přijeté usnesení nepodložené žádnými studiemi brutálně zasáhne řadu 
odvětví. Plno firem zavře a pošle své zaměstnance na dlažbu. Mimořádně citelně 
dopadne rozhodnutí na automobilový průmysl, který je u nás největším hybatelem 
ekonomiky. To jsou hlavní argumenty, které ve video rozhovoru s ředitelem Kverulanta 
Vojtěchem Razimou uvádí Zbyšek Pechr, šéfredaktor nejčtenějšího motoristického 
časopisu Svět motorů.  
Již v roce 2010 otevřel Kverulant kauzu, kterou si tehdy vysloužil odpor 
environmentalistů. Tato kauza se jmenuje biOOmyl a zabývá se kritikou povinného 
přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. Kverulant už tehdy tvrdil, že deklarované 
ušlechtilé ekologické pohnutky jsou jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys. 
Vývoj ukázal, že Kverulant měl pravdu a dnes jen málokdo věří, že šlo o něco jiného, 
než o peníze. Přesto environmentalisté znovu křičí, vyhrožují a vytvářejí paniku. 
Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv zase nejde o nic jiného, než 
ve jménu "ekologické svaté války" vydělat hodně peněz na úkor obyčejných lidí.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

159. Kverulant.org: Boj proti CO2 prostřednictvím evropských automobilů je 
likvidační, říká šéfredaktor Světa motorů      

31.10.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; org; Razima; Razimou; společnosti; Vojtěch; Vojtěchem  

 
Odkaz na originál   

https://pravdive.eu/news/244939/kverulant-org-boj-proti-co2-prostrednictvim-evropskych-automobilu-je-likvidacni-rika-sefredaktor-sveta-motoru
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-boj-proti-co2-prostrednictvim-evropskych-automobilu-je-likvidacni-rika-sefredaktor-sveta-motoru/
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V důsledku Pařížské dohody vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální 
teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ale jen o 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí. Náklady na dosažení tohoto absurdního cíle platíme všichni, ale 
patrně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Přestože evropské automobily 
vyprodukují jen kolem 5 procent CO 2jsou terčem nových a nových restrikcí.  
 

Nejnověji Evropský parlament poměrem hlasů 352 ku 326 rozhodl, že už beztak 
nesmyslně vysoký plán na snížení produkce CO do roku 2030 na 55 procent proti roku 
1990 ještě zvýší na šílených 60 procent. Od stolu přijeté usnesení nepodložené 
žádnými studiemi brutálně zasáhne řadu odvětví. Plno firem zavře a pošle své 
zaměstnance na dlažbu. Mimořádně citelně dopadne rozhodnutí na automobilový 
průmysl, který je u nás největším hybatelem ekonomiky. To jsou hlavní argumenty, 
které ve video rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou uvádí Zbyšek 
Pechr, šéfredaktor nejčtenějšího motoristického časopisu Svět motorů.  
Již v roce 2010 otevřel Kverulant kauzu, kterou si tehdy vysloužil odpor 
environmentalistů. Tato kauza se jmenuje biOOmyl a zabývá se kritikou povinného 
přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. Kverulant už tehdy tvrdil, že deklarované 
ušlechtilé ekologické pohnutky jsou jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys. 
Vývoj ukázal, že Kverulant měl pravdu a dnes jen málokdo věří, že šlo o něco jiného, 
než o peníze. Přesto environmentalisté znovu křičí, vyhrožují a vytvářejí paniku. 
Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv zase nejde o nic jiného, než 
ve jménu "ekologické svaté války" vydělat hodně peněz na úkor obyčejných lidí.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

160. Boj proti CO2 prostřednictvím evropských automobilů je likvidační, říká 
šéfredaktor Světa motorů      

04.11.2020  melnicko.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulanta; Razimou; Vojtěchem  

 
Odkaz na originál   

V důsledku Pařížské dohody vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální 
teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ale jen o 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí. Náklady na dosažení tohoto absurdního cíle platíme všichni, ale 
patrně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Přestože evropské automobily 
vyprodukují jen kolem 5 procent CO  
 

jsou terčem nových a nových restrikcí. Nejnověji Evropský parlament poměrem hlasů 
352 ku 326 rozhodl, že už beztak nesmyslně vysoký plán na snížení produkce CO do 
roku 2030 na 55 procent proti roku 1990 ještě zvýší na šílených 60 procent. Od stolu 
přijeté usnesení nepodložené žádnými studiemi brutálně zasáhne řadu odvětví. Plno 
firem zavře a pošle své zaměstnance na dlažbu. Mimořádně citelně dopadne 
rozhodnutí na automobilový průmysl, který je u nás největším hybatelem ekonomiky. 

https://melnicko.cz/boj-co2-prostrednictvim-evropskych-automobilu-likvidacni-rika-sefredaktor-sveta-motoru/
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To jsou hlavní argumenty, které ve video rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem 
Razimou uvádí Zbyšek Pechr, šéfredaktor nejčtenějšího motoristického časopisu Svět 
motorů.  
Již v roce 2010 otevřel Kverulant kauzu, kterou si tehdy vysloužil odpor 
environmentalistů. Tato kauza se jmenuje biOOmyl a zabývá se kritikou povinného 
přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu. Kverulant už tehdy tvrdil, že deklarované 
ušlechtilé ekologické pohnutky jsou jen zástěrkou pro další miliardový "eko" byznys. 
Vývoj ukázal, že Kverulant měl pravdu a dnes jen málokdo věří, že šlo o něco jiného, 
než o peníze. Přesto environmentalisté znovu křičí, vyhrožují a vytvářejí paniku. 
Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv zase nejde o nic jiného, než 
ve jménu "ekologické svaté války" vydělat hodně peněz na úkor obyčejných lidí.  

« zpět na obsah   
    
   

161. Nový zákon nejspíš konečně zastaví Babišův konflikt zájmů      

06.11.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

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.  
 

Babišův koncern získal na dotacích již 27,3 miliard a Babiš je také hlavním dodavatelem 
biosložky pro státní podnik ČEPRO. Z pohledu právního pozitivizmu, který zdůrazňuje 
pozitivní právo na úkor práva přirozeného je však vše v pořádku, protože stávající 
legislativa je na Babiše krátká. Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule 
"svěřenské fondy", se stalo, že Agrofert legislativně nikomu nepatří. Kverulantovým 
cílem je tento stav změnit a zdá se, že je dobrá šance na úspěch. Zákon o evidenci 
skutečných majitelů nyní postoupil do třetího čtení, a pokud vše dobře dopadne, tak 
upřesní definici reálných vlastníků firem včetně svěřenských fondů a usnadní jejich 
zveřejnění.  
Kverulant opakovaně vyzval dopisem všechny poslance a senátory. Zdá se, že 
Kverulantovo usedavé obtěžování zákonodárců by nakonec mohlo přinést svoje ovoce. 
Řešením je zákon o evidenci statečných majitelů. Původně sice v chystaném zákoně 
byla obsažena výjimka, která nahrávála Andreji Babišovi, ale po očištěné verze 
předpisu, ke které došlo počátkem listopadu 2020, by šéfa hnutí ANO vedli jako 
jednoho z vlastníků Agrofertu. Až do podzimu 2020 to vypadalo, že Babiš i na tento 
zákon vyzraje. Vláda poslala do Sněmovny verzi předlohy s doplněnou pasáží, která se 
týkala svěřenských fondů. Pokud by zákon v této verzi prošel, Babiš by se označení za 
spolumajitele Agrofertu mohl vyhnout. Na premiéra by se sice pohlíželo jako na 
skutečného majitele svěřenských fondů. Z pohledu právního pozitivizmu, který 
zdůrazňuje pozitivní právo na úkor práva přirozeného, by však automaticky 
neznamenalo, že bude označen také jako majitel firem, které pod fondy spadají.  

https://voxpopuliblog.cz/novy-zakon-nejspis-konecne-zastavi-babisuv-konflikt-zajmu/
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Na jednání Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny dne 4 října 2020 ale tato 
výjimka v novém zákoně narazila. A díky hlasům poslanců vládní ČSSD a komunistů 
prošly dva opoziční pozměňovací návrhy, které spornou pasáž ze zákona odstraňují. 
Výbor pak souhlasil i s dalším návrhem skupiny poslanců, který "probabišovské" 
pasáže nahrazuje opačným zněním, že skutečný majitel svěřenského fondu je zároveň i 
skutečným majitelem firmy, která do fondu patří. Pozměňovací návrhy prošly přes to, 
že Ministerstvo spravedlnosti k nim dalo nesouhlasné stanovisko. Proti nakonec 
hlasovali jen poslanci Babišova hnutí ANO.  
Zákon o evidenci skutečných majitelů vychází z novelizované směrnice EU proti praní 
špinavých peněz. Předpis měl být účinný už od ledna 2020, jeho příprava se ale bez 
věrohodného odůvodnění protáhla a vláda jej do parlamentu posunula až v červnu 
2020. Zjednodušená evidence skutečných majitelů je v provozu už nyní, vkládané 
údaje však nejsou spolehlivě ověřované a veřejnost k nim nemá žádný přístup. To se 
má s novým zákonem změnit.  
 

Babiše už jako faktického spolumajitele Agrofertu vedou například obdobné rejstříky 
na Slovensku nebo v Británii. Oproti tomu německý registr jeho jméno neuvádí, jako 
spolumajitelku Agrofertu však eviduje Babišovu manželku Moniku. Další podrobnosti 
naleznete v kauze Stávající legislativa je na Babiše krátká, změňme ji  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

162. Kverulant zmapoval předražené právní služby státu      

12.11.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (5); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun.  
 

Z toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.  
Na začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 

https://pravdive.eu/news/247975/kverulant-zmapoval-predrazene-pravni-sluzby-statu
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prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více.  
Obdobně Česká správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen 
za 4,8 milionu korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 
6,9 milionu více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém 
řízení díky nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN 
LEGAL dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo 
o 28,5 milionů korun navíc.  
Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

163. Právní služby pro stát jsou předražené      

12.11.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 12. 11. 2020 18:56  
 

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř čtyři miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za 
sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené 
smlouvy. Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.  
Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 
toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně čtyři miliony korun. Celková 
částka však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je 
interní právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to pražský magistrát pod vedením 
Pirátů, kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Na 

https://literarky.cz/civilizace/1599-pravni-sluzby-pro-stat-jsou-predrazene
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začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více.  
Obdobně Česká správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen 
za 4,8 milionu korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 
6,9 milionu více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém 
řízení díky nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN 
LEGAL dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo 
o 28,5 milionů korun navíc.  
Kverulant o svých zjištěních informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu. Podrobnosti v kauze 
předražené právní služby ve veřejné správě najdete  

« zpět na obsah   
    
   

164. Kverulant zmapoval předražené právní služby státu      

12.11.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř 4 miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za 
sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené 
smlouvy. Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.  
 

Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 
toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  

https://outsidermedia.cz/kverulant-zmapoval-predrazene-pravni-sluzby-statu/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 231 

 

Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.  
Na začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více.  
Obdobně Česká správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen 
za 4,8 milionu korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 
6,9 milionu více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém 
řízení díky nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN 
LEGAL dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo 
o 28,5 milionů korun navíc.  
Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

165. Kverulant zmapoval předražené právní služby státu      

13.11.2020  novarepublika.cz - Václav Dvořák  
klíčová slova: Kverulant (8); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Vojtěch Razima13. 11. 2020 Kverulant aOutsidemedia  
 

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř 4 miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za 
sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené 
smlouvy. Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.  
Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 
toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 

http://www.novarepublika.cz/2020/11/kverulant-zmapoval-predrazene-pravni.html


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 232 

 

2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.  
Na začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více.  
Obdobně Česká správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen 
za 4,8 milionu korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 
6,9 milionu více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém 
řízení díky nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN 
LEGAL dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo 
o 28,5 milionů korun navíc.  
Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
Vystavil v 14:04:00 Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě 
Facebook Sdílet na Pinterestu  
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166. Kverulant zmapoval předražené právní služby státu      

13.11.2020  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř 4 miliardy korun.  
 

Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za sledované období vyplaceno o 
desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené smlouvy. Kverulant o svých 
zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní 
úřad.  
 

Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-zmapoval-predrazene-pravni-sluzby-statu-643823
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toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
 

Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
 

Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Na 
začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL (ZDE). 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více. Obdobně Česká 
správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen za 4,8 milionu 
korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 6,9 milionu 
více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém řízení díky 
nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN LEGAL 
dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo o 28,5 
milionů korun navíc.  
 

Kverulant o svých zjištěních informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
 

Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě ZDE.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

167. Předražené právní služby státu      

13.11.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (6); org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

https://voxpopuliblog.cz/predrazene-pravni-sluzby-statu/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 234 

 

Kverulant.org detailně zmapoval náklady na právníky u téměř 80 institucí veřejné 
správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 
téměř 4 miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za 
sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené 
smlouvy. Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.  
 

Oceňte Kverulantovu důslednost, se kterou vystupuje proti věrolomným a rozežraným 
politikům, a podpořte ho alespoň malým darem.  
Kverulant zmapoval náklady na právníky u 78 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 
2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby 3,6 miliardy korun. Z 
toho interní právníci stáli nejméně 1,3 miliardy. Jedna průměrná instituce veřejné 
správy vydala na interní právníky ročně téměř přesně 4 milionu korun. Celková částka 
však je ve skutečnosti vyšší, protože celá řada velkých institucí neví, kolik je interní 
právníci stojí. Jeden příklad za všechny. Neví to Pražský magistrát pod vedením Pirátů, 
kteří se zaklínají prosazováním "chytré veřejné správy".  
Externím právníkům zaplatili rozhazovační politici z našich daní za čtyři a čtvrt roku 
2,277 miliardy korun. Z toho téměř polovinu utratily za externí právníky tři instituce. 
Magistrát hlavního města Prahy vydal částku 635 milionů korun, Ministerstvo vnitra 
313 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic ČR 263 milionů korun.  
Kverulant také věnoval velkou pozornost advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Na 
začátku této kauzy stálo Kverulantovo odhalení vyvádění peněz z Pražského 
dopravního podniku právě prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. 
Kverulant chtěl v této kauze mimo jiné zjistit, zda vyvádění peněz z dopravních podniků 
prostřednictvím advokátů z ROWAN LEGAL není jen špičkou ledovce. Zjistil, že tomu 
tak je. Pražský magistrát (MHMP) ovládající Pražský dopravní podnik vyplatil ROWAN 
LEGAL za sledované období celkem 57,9 milionu korun. Dle Hlídače státu má však 
MHMP na dané období celkem uzavřené smlouvy s ROWAN LEGAL jen za 52,5 milionu 
korun. ROWAN LEGAL tedy dostal vyplaceno o 5,4 milionu korun více. Obdobně Česká 
správa sociálního zabezpečení uzavřela s ROWAN LEGAL smlouvy jen za 4,8 milionu 
korun, ale ROWAN LEGAL dostal vyplaceno celkem 11,7 milionu. To je o 6,9 milionu 
více. S největší pravděpodobností jde o obcházení zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Soutěžitel, v našem případě ROWAN LEGAL, vítězí ve výběrovém řízení díky 
nízké ceně. Tu však v průběhu realizace zakázky dramaticky navýší. ROWAN LEGAL 
dostal za sledované období vyplaceno v jedenácti případech více, než měl, a šlo o 28,5 
milionů korun navíc.  
Kverulant o svých zjištěních dnes informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a 
Nejvyšší kontrolní úřad a vyzval je, aby sjednaly nápravu.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

168. V důsledku lemplovství magistrátních úředníků zůstane nezákonně 
povolený billboard na svém místě      

19.11.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
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klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; Kverulantovi; org; Razima; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

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. Díky 
němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. V případě toho na pražské 
Radlické ulici se mu to však, přes všechnu snahu, stále nedaří.  
 

V roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení 
s ulicí Mezi Lány postaven velký billboard. Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, 
tedy LED billboard. 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 . Tedy až do 31. 10. 2022. 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 ignorovalo 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 rozhodovalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo rozhodnutí 
magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Kverulant se 
mýlil. MMR rozhodnutí pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že magistrát 
nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. Příslušné správní řízení 
totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se magistrát dozvěděl 
o tom, že byl nejspíš porušen zákon. V důsledku lemplovství magistrátních úředníků 
tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstane na svém místě nejméně do 31 
října 2022  

https://voxpopuliblog.cz/v-dusledku-lemplovstvi-magistratnich-uredniku-zustane-nezakonne-povoleny-billboard-na-svem-miste/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 236 

 

Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, 
že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard však nebyl odstraněn, ale došlo jen překrytí LED 
obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál bude usilovat 
o odstranění této černé stavby.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

169. Pražští magistrátní úředníci nechali nezákonně povolený billboard      

19.11.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta; Kverulantovi; org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 19. 11. 2020 20:04  
 

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. Díky 
němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. V případě toho na pražské 
Radlické ulici se mu to však, přes všechnu snahu, stále nedaří.  
V roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení 
s ulicí Mezi Lány postaven velký billboard. Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, 
tedy LED billboard. 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. Tedy až do 31. října 2022. 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 ignorovalo 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.  

https://literarky.cz/civilizace/1607-prazsti-magistratni-urednici-nechali-nezakonne-povoleny-billboard
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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 rozhodovalo 
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo rozhodnutí 
magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet.  
Kverulant se mýlil. MMR rozhodnutí pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že 
magistrát nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. Příslušné 
správní řízení totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se 
magistrát dozvěděl o tom, že byl nejspíš porušen zákon. V důsledku lemplovství 
magistrátních úředníků tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstane na svém 
místě nejméně do 31 října 2022. Kverulant natočil o celé kauze reportáž s názvem 
ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD.  
Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, 
že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard však nebyl odstraněn, ale došlo jen překrytí LED 
obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál bude usilovat 
o odstranění této černé stavby.  

« zpět na obsah   
    
   

170. Kverulant.org: V důsledku lemplovství magistrátních úředníků zůstane 
nezákonně povolený billboard na svém místě      

20.11.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

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. Díky 
němu již jich bylo několik vypnuto a několik odstraněno. V případě toho na pražské 
Radlické ulici se mu to však, přes všechnu snahu, stále nedaří.  
 

V roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení 
s ulicí Mezi Lány postaven velký billboard. Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, 
tedy LED billboard. 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 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-v-dusledku-lemplovstvi-magistratnich-uredniku-zustane-nezakonne-povoleny-billboard-na-svem-miste/
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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. Tedy až do 31. 10. 2022. 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 ignorovalo 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 rozhodovalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo rozhodnutí 
magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Kverulant se 
mýlil. MMR rozhodnutí pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že magistrát 
nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. Příslušné správní řízení 
totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se magistrát dozvěděl 
o tom, že byl nejspíš porušen zákon. V důsledku lemplovství magistrátních úředníků 
tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstane na svém místě nejméně do 31 
října 2022. Kverulant natočil o celé kauze reportáž s názvem ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD.  
Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, 
že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard však nebyl odstraněn, ale došlo jen překrytí LED 
obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál bude usilovat 
o odstranění této černé stavby.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

171. Kverulant.org: V důsledku lemplovství magistrátních úředníků zůstane 
nezákonně povolený billboard na svém místě      

20.11.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta; Kverulantovi; org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

V roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení 
s ulicí Mezi Lány postaven velký billboard.  
 

Tehdy ještě jako billboard s video reklamou, tedy LED billboard. Přes tento přechod 

https://pravdive.eu/news/249661/kverulant-org-v-dusledku-lemplovstvi-magistratnich-uredniku-zustane-nezakonne-povoleny-billboard-na-svem-miste
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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. Tedy až do 31. 10. 2022. 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 ignorovalo 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 rozhodovalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Kverulant chtěl věřit, že ministerstvo rozhodnutí 
magistrátu potvrdí a billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Kverulant se 
mýlil. MMR rozhodnutí pražského magistrátu zrušilo. Důvodem bylo to, že magistrát 
nerozhodl o neplatnosti stavebního povolení dostatečně včas. Příslušné správní řízení 
totiž nebylo zahájeno v zákonné lhůtě dvou měsíců od doby, kdy se magistrát dozvěděl 
o tom, že byl nejspíš porušen zákon. V důsledku lemplovství magistrátních úředníků 
tak evidentně nezákonně povolený billboard zůstane na svém místě nejméně do 31 
října 2022. Kverulant natočil o celé kauze reportáž s názvem ŠKOLÁCI vs. BILLBOARD.  
Kverulantův usedavý odpor k nebezpečné obří obrazovce v Radlické ulici vedl k tomu, 
že byla v říjnu 2019 vypnuta. Billboard však nebyl odstraněn, ale došlo jen překrytí LED 
obrazovky plachtou se statickou reklamou. To je Kverulantovi málo a dál bude usilovat 
o odstranění této černé stavby.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

172. Antimonopolní úřad po Kverulantově podání zahájil proti Středočeskému 
kraji dvě správní řízení      
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26.11.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Kverulanta; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po 
té, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. V roce 2019 
Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat 
v tunelářské praxi a prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let 
až do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové rovněž bez soutěže. Kverulant.org opět 
protestoval a podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní sdělil, že se 
Středočeským krajem zahájil hned dvě správní řízení.  
 

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí 
dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími 
pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel 
skulinu, která mu umožňuje takto postupovat.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo 
skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od 
Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou 
dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve 
dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s 
dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde největší firmy, které ve 
středočeském kraji působí. V obou případech antimonopolní úřad klade 
Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec 
(1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. Paragraf § 

https://outsidermedia.cz/antimonopolni-urad-po-kverulantove-podani-zahajil-proti-stredoceskemu-kraji-dve-spravni-rizeni/
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18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, je sice teoreticky 
možné uzavřít přímým zadáním, ale je pokud jsou splněny podmínky přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou případech splněny nebyly.  
V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých 
krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, 
patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního 
výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je 
uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s 
částkou 48,73 Kč, je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu 
dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto 
nepřekvapivě Středočeský kraj s částkou 47,22 Kč. Další informace naleznete v kauze 
Rathovy předražené autobusy.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

173. Antimonopolní úřad po Kverulantově podání zahájil proti Středočeskému 
kraji dvě správní řízení      

26.11.2020  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (2); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády.  
 

Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že 
takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému 
dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných 
linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak 
se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má 
dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat 
konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou 
proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí 
dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími 
pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel 
skulinu, která mu umožňuje takto postupovat.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu 

https://pravdive.eu/news/251068/antimonopolni-urad-po-kverulantove-podani-zahajil-proti-stredoceskemu-kraji-dve-spravni-rizeni
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hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo 
skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od 
Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou 
dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve 
dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s 
dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde největší firmy, které ve 
středočeském kraji působí. V obou případech antimonopolní úřad klade 
Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec 
(1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. Paragraf § 
18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, je sice teoreticky 
možné uzavřít přímým zadáním, ale je pokud jsou splněny podmínky přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou případech splněny nebyly.  
V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých 
krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, 
patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního 
výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je 
uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s 
částkou 48,73 Kč, je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu 
dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto 
nepřekvapivě Středočeský kraj s částkou 47,22 Kč. Další informace naleznete v kauze 
Rathovy předražené autobusy.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

174. ÚOHS prověřuje smlouvy, které Středočeský kraj uzavřel s dopravci      

27.11.2020  elogistika.info   
klíčová slova: Kverulant (2); Razima (2); org; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil dvě správní řízení se 
Středočeským krajem kvůli uzavření smlouvy s autobusovým dopravcem bez 
výběrového řízení.  
 

ČTK to dnes řekl mluvčí úřadu Martin Švanda. Dodal, že v obou případech byly vydány i 
dva příkazy s pokutou, výši pokut ale na dotaz ČTK neuvedl.  
Na zahájení správních řízení upozornil v tiskové zprávě ředitel obecně prospěšné 
společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima, která podnět k posouzení okolností 
prodloužení smluv k ÚOHS podala. "Jde o uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY 
a smlouvy s dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, 
které ve Středočeském kraji působí. Kverulant požádal ÚOHS, aby prošetřil, zda 
prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo v souladu se zákonem," uvedl Razima.  

https://www.elogistika.info/uohs-proveruje-smlouvy-ktere-stredocesky-kraj-uzavrel-s-dopravci/
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Mluvčí úřadu zahájení správních řízení potvrdil. "Předmětem obou řízení je, zda 
Středočeský kraj neuzavřel smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 
přímým zadáním v rozporu se zákonem. V obou případech byly vydány příkazy s 
pokutou, nicméně Středočeský kraj proti nim podal odpor, a proto nyní o věci probíhají 
standardní prvostupňové řízení. Posuzovat se bude zejména to, zda byl Středočeský 
kraj oprávněn prodloužit smlouvy s dosavadními dopravci přímým zadáním. Musím 
rovněž upozornit, že se jedná o problematiku, o která doposud úřad nikdy 
nerozhodoval," uvedl Švanda.  
Výši pokuty neupřesnil, zdůvodnil to podáním odporu a správním řízením, které se 
problematikou zabývá podrobněji a nemusí dospět ke stejnému postihu.  
Zdroj: ČTK  

« zpět na obsah   
    
   

175. Antimonopolní úřad po Kverulantově podání zahájil proti Středočeskému 
kraji dvě správní řízení      

27.11.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže.  
 

Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po 
té, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. V roce 2019 
Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat 
v tunelářské praxi a prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let 
až do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové rovněž bez soutěže. Kverulant.org opět 
protestoval a podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní sdělil, že se 
Středočeským krajem zahájil hned dvě správní řízení.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 

https://voxpopuliblog.cz/antimonopolni-urad-po-kverulantove-podani-zahajil-proti-stredoceskemu-kraji-dve-spravni-rizeni/
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nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí 
dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími 
pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel 
skulinu, která mu umožňuje takto postupovat.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo 
skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od 
Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou 
dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve 
dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s 
dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde největší firmy, které ve 
středočeském kraji působí. V obou případech antimonopolní úřad klade 
Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec 
(1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o 
veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18. Paragraf § 
18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, je sice teoreticky 
možné uzavřít přímým zadáním, ale je pokud jsou splněny podmínky přímo 
použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou případech splněny nebyly.  
V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých 
krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, 
patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního 
výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je 
uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s 
částkou 48,73 Kč, je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu 
dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto 
nepřekvapivě Středočeský kraj s částkou 47,22 Kč. Další informace naleznete v kauze 
Rathovy předražené autobusy.  
Pokud si i vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi nakládat výrazně hospodárněji, 
můžete podpořit Kverulantovo úsilí. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem. 
Pomozte zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické výši 100 Kč. I vaše tři 
koruny denně nám pomůžou vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a 
měnit věci k lepšímu. Podpořit nás můžete i jednorázovým darem.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

176. Antimonopolní úřad po Kverulantově podání zahájil proti Středočeskému 
kraji dvě správní řízení kvůli autobusům      

29.11.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; org; Razima; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

https://literarky.cz/civilizace/1623-antimonopolni-urad-po-kverulantove-podani-zahajil-proti-stredoceskemu-kraji-dve-spravni-rizeni-vuli-autobusum
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Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 29. 11. 2020 18:00  
 

Středočeský kraj za dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost 
téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. 
Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani 
poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. V roce 2019 
Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat 
v tunelářské praxi a prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let 
až do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové rovněž bez soutěže. Kverulant.org opět 
protestoval a podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten mu nyní sdělil, že se 
Středočeským krajem zahájil hned dvě správní řízení.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná 
obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo 
primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava 
nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento 
princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná 
ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy 
zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat 
náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v 
přepravě cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro 
smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve 
výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně 
nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí 
dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími 
pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel 
skulinu, která mu umožňuje takto postupovat.  
Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen 
stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo 
skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od 
Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou 
dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve 
dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s 
dopravcem ČSAD Střední Čechy.  
V obou případech jde největší firmy, které ve středočeském kraji působí. V obou 
případech antimonopolní úřad klade Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil 
nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. 
o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí 
přestupku tím, že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým 
zadáním v rozporu s § 18. Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v 
přepravě cestujících, je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, ale jen pokud 
jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 246 

 

případech splněny nebyly.  
V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých 
krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, 
patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního 
výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je 
uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s 
částkou 48,73 Kč, je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu 
dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto 
nepřekvapivě Středočeský kraj s částkou 47,22 Kč.  

« zpět na obsah   
    
   

177. Závazné normy budou k dispozici zdarma!      

30.11.2020  drevmag.com   
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 
Odkaz na originál   

V září 2020 schválila Sněmovna novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, která veřejnosti zajistí bezplatný přístup k závazným 
technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal 
president.  
 

V současné době je u nás v platnosti cca 36 000 norem. Velká většina z nich není 
závazná. Existuje však cca 4200 určených a harmonizovaných norem, jejichž 
dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto normy v drtivé většině neposkytuje 
zdarma. Podle studie, kterou si nechala zpracovat obecně prospěšná organizace 
Kverulant.org, v českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují 
dodržování 3400 harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů 
nařizuje dodržování dalších 800 určených norem.  
Ledy se pohnuly až začátkem roku 2019, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ve 
spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) zajistilo pro dodavatele 
veřejných zakázek bezplatný online přístup nejprve k 8 technickým normám o 
elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy.  
Počátkem února 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČAS 
zpracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh. Novela mj. zavádí tzv. sponzorovaný přístup k 
technickým normám, což v praxi znamená povinnost orgánu veřejné správy umožnit 
bezplatný přístup k ČSN normám v případě, že se tato stane na základě legislativní 
činnosti tohoto orgánu obecně závaznou.  
Za "sponzorovaný přístup" budou České agentuře pro standardizaci platit ministerstva 
nebo úřady, které mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit 
nejvýše 23 milionů Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví 
vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu 

https://drevmag.com/2020/11/30/zavazne-normy-budou-k-dispozici-zdarma/
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požadovaných přístupů. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, 
k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. To se bude týkat nejen firem či 
živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat.  
Novelu zákona schválila 18. září 2020 Sněmovna, následně norma prošla Senátem a 
19. listopadu 2020 ji podepsal president. Účinnosti nabude patnáctým dnem po dni 
jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

« zpět na obsah   
    
   

178. Kverulant.org: Praha kupuje ojetý pohřební automobil za 3,4 miliony 
korun      

08.12.2020  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Kverulant odhalil, že Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního 
města Prahy, podepsala 19 listopadu kupní smlouvu na téměř dva roky starý pohřební 
automobil Mercedes-Benz E 200. Kupní cena činí přesně 3 387 879 korun. Vůz prodává 
živnostník Jan Popelář a má najeto 28 tisíc kilometrů.  
 

Přitom podobné vozy se v Německu prodávají o téměř milion korun levněji. Kverulant 
si také vyžádal informace od německého úpravce vozidel Mercedes, firmy Kuhlmann-
Cars, který se na podobná vozidla specializuje a zjistil, že již za 3,1 milionu korun by 
mohla mít Praha zcela nový vůz. Kverulant o problematickém nákupu informoval 
vedení pražského magistrátu a chce věřit, že nákup bude zastaven.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

179. Kverulant.org: Praha kupuje ojetý pohřební automobil za 3,4 miliony 
korun      

08.12.2020  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant; org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 
Odkaz na originál   

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

180. Praha 7 čelí trestnímu oznámení kvůli nevýhodným smlouvám o 
billboardech čelí      

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-praha-kupuje-ojety-pohrebni-automobil-za-34-miliony-korun/
https://pravdive.eu/news/255181/kverulant-org-praha-kupuje-ojety-pohrebni-automobil-za-3-4-miliony-korun
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10.12.2020  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; org; Razima; Razimou; Vojtěch; Vojtěchem  

 
Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 10. 12. 2020 19:08  
 

Pozornost veřejnosti je zahlcena koronavirem a toho využívají parazité všeho druhu. 
Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, uzavírá nové a nové smlouvy na 
pronájem městských pozemků pro billboardy. Nyní starosta Prahy 7 Jan Čižinský 
uzavřel s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné smlouvy. Kverulant.org si 
to nedovede vysvětlit jinak než korupcí, a proto 10. prosince podal na vedení radnice 
Prahy 7 trestní oznámení.  
Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První 
nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá 
smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A třetí je 
dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. 
Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 tisíc korun. Přitom roční 
příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 
umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem 
částky 850 tisíc korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než 
korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s 
roční výpovědní lhůtou.  
Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění 
billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 
již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s 
nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 
nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat 
až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  
Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení radnice Prahy 7. Kroky radnice v 
rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta 
Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru. Dle Kverulantova názoru 
místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant na vedení radnice 
podal trestní oznámení.  

« zpět na obsah   
    
   

181. Za další nevýhodné smlouvy o billboardech čelí Praha 7 trestnímu 
oznámení      

10.12.2020  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; org; Razima; Razimou; Vojtěch; Vojtěchem  

 
Odkaz na originál   

Pozornost veřejnosti je zahlcena koronavirem a toho využívají parazité všeho druhu. 
Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, uzavírá nové a nové smlouvy na 

https://literarky.cz/civilizace/1649-praha-7-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-nevyhodnym-smlouvam-o-billboardech-celi
https://voxpopuliblog.cz/za-dalsi-nevyhodne-smlouvy-o-billboardech-celi-praha-7-trestnimu-oznameni/
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pronájem městských pozemků pro billboardy. Nyní starosta Prahy 7 Jan Čižinský 
uzavřel s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné smlouvy. Kverulant.org si 
to nedovede vysvětlit jinak než korupcí, a proto dnes podal na vedení radnice Prahy 7 
trestní oznámení.  
 

Pomozte nám i vy alespoň malým darem dosáhnout potrestání věrolomných politiků, 
zastavit parazity na veřejném prostoru a vyčistit Prahu od vizuálního smogu.  
Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První 
nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč Druhá 
smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč A třetí je 
dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. 
Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční 
příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 
umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem 
částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než 
korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s 
roční výpovědní lhůtou.  
Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění 
billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 
již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s 
nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 
nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat 
až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  
Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení radnice Prahy 7. Kroky radnice v 
rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta 
Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru Dle Kverulantova názoru 
místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant dnes na vedení 
radnice podal trestní oznámení. Pomozte nám i vy alespoň malým darem zastavit 
parazity na veřejném prostoru a vyčistit Prahu od vizuálního smogu.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

182. Zástupci Pionýra KSČ, si od roku 1998 z veřejných prostředků načerpali 
přes 600 milionů korun!      

12.12.2020  sinagl.cz - Jan Šinágl  
klíčová slova: Kverulant (3); org; organizace; organizací  

 
Odkaz na originál   

Peníze použili především na údržbu svého majetku a mzdy vedoucích. Podle zprávy 
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nebyly poskytovány transparentně a spravedlivě. 
Navíc NKÚ objevil v čerpání dotací Pionýra několik podvodů. Kverulantovým cílem je 
nejen rozkrýt problematické financování Pionýra, ale také prosadit nastavení jasných a 
transparentních pravidel na rozdělování peněz pro práci s dětmi.  

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/10666-zastupci-pionyra-ksc-si-od-roku-1998-z-verejnych-prostredku-nacerpali-pres-600-milionu-korun.html
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Stát aktivity Pionýra velmi štědře podporuje. Na rok 2020 získali od Ministerstva 
školství dotaci ve výši 27,6 milionu korun. Od roku 1998 do roku 2019 jsme pionýrům 
věnovali ze svých daní 586 milionů korun. Peníze použili především na údržbu svého 
majetku, mzdy vedoucích a také na střelecké a branné soutěže. Zejména Ministerstvo 
školství vyplácí Pionýru každoročně příspěvek v řádu desítek milionů korun. Některé 
jeho akce podporuje i Ministerstvo obrany.  
Zatímco u Junáka, jehož rozpočet byl proti Pionýru ještě o 38 milionů korun vyšší, našli 
kontroloři jen jednu jedinou nesprávně vyúčtovanou položku za 20 326,- Kč, v čerpání 
dotací Pionýrem bylo nesrovnalostí hned několik, a to v celkové výši přes 470 000,- Kč. 
Pionýr chtěl proplatit stejnou stotisícovou fakturu dvakrát. Pionýr chtěl také proplatit 
vyúčtování energií podvodně navýšené skoro o půl milionu.  
Zpráva NKÚ o dotacích na podporu práce s dětmi a mládeží konstatuje hned v 1. bodě, 
že: "Koncepce 2020 ani Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO 
nemají nastaveny žádné měřitelné cíle, indikátory nebo jakékoliv jiné ukazatele, které 
by umožnily vyhodnocení dopadů poskytovaných dotací či naplňování strategických 
cílů státní politiky v oblasti podpory volného času dětí a mládeže". V bodě 2. pak NKÚ 
konstatuje, že "Výběr projektů k podpoře byl netransparentní a MŠMT při poskytování 
dotací porušovalo nastavená pravidla." A v bodě 3. NKÚ shrnuje svá zjištění takto: 
"Následná kontrola podpořených projektů nefungovala."  
V roce 2019 činily celkové příjmy Pionýra celkem 32,7 milionů korun. Z toho 27,4 
milionů činily státní dotace. To je 84%. S trochou nadsázky lze tvrdit, že Pionýr je státní 
organizací.  
Kverulant se důvodně domnívá, že po sametové revoluci zástupci Pionýra neváhali 
využít svého ekonomického vlivu a také sítě kontaktů k tomu, aby ovlivnili posuzování 
a bodování ostatních projektů, se kterými musí jejich organizace na Ministerstvu 
školství (MŠMT) v demokratické společnosti soutěžit. I proto Kverulant ministerstvo již 
v červnu 2020 oslovil se zákonným požadavkem, aby dostal kopie grantových žádostí a 
seznam členů komise, kteří o dotacích rozhodli. Ministerstvo si za "práci navíc" 
naúčtovalo přes 3000 Kč a pak tyto Kverulantovi požadované informace stejně nedalo.  
Kverulant je přesvědčený, že důvodem odmítnutí je to, že členem komise je i přímý 
zástupce Pionýra, a že dotace jsou poskytovány nikoliv na základě kvality grantových 
žádostí, ale že o všem rozhodují dávné známosti a následné protislužby. I proto proti 
neposkytnutí informací podal Kverulant na Ministerstvo školství na konci srpna 2020 
stížnost ministrovi. Chtěl totiž věřit, že ministr školství Robert Plaga je od zfixlovaného 
poskytování dotací Pionýrům tak daleko, že se svým podřízeným nedovolí pokračovat v 
zakrývání klientelistického rozhodování a nařídí zveřejnit žádosti o granty i jména 
posuzujících. Kverulant se mýlil. Ministr Plaga rozhodl, že Kverulant požadované 
informace dostat nemá. Jaké byly ministrovi pohnutky, ponecháme úvahám laskavého 
čtenáře. Jisté je, že Kverulant v listopadu 2020 podal proti rozhodnutí ministra žalobu.  
V listopadu 2020 ministerstvo školství vypsalo další značně problematické grantové 
výzvy pro rok 2021. V první výzvě bude, stejně jako již mnoho let předtím, několika 
protěžovaným "NNO uznané pro práci s mládeží" rozděleno 150 milionů korun. Mezi 
ně samozřejmě patří právě Pionýr. Další dvě výzvy jsou již finančně marginální. Druhá 
výzva má dotaci 19 milionů korun a třetí výzva 22 milionů korun. O tyto peníze však 
bude soutěžit na dvě stě subjektů.  
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Snaha Kverulanta o nová a transparentní pravidla pro rozdělování peněz pro práci s 
dětmi, respektive zvýšený zájem o financování Pionýra, se pochopitelně nelíbí 
předsedovi organizace Martinu Bělohlávkovi. Proto se koncem srpna 2020 sešel se 
členem Pirátů Michalem Mackem. Pirát Macek o schůzce v Cafe Chloese napsal : 
"Řešili jsme (…) situaci kolem nařčení ze strany organizace Kverulant (údajné 
netransparentní rozdělování dotací na MŠMT) a možnost případného zprostředkování 
kontaktu na některého nebo některou z našich poslanců/poslankyň." Kverulant sice 
žasne nad dobou, ve které postkomunističtí pionýři hledají zastání u pirátů, ale velmi 
oceňuje pirátskou otevřenost, se kterou byl zveřejněn záznam z této schůzky. 
Kverulant si také klade otázku, zda předseda nežádal o zajištění "klidu na práci" i 
ostatní politické strany, především soudruhy z KSČM.  
Kverulant považuje snahu angažovat politika do zakrytí problematického financování 
postkomunistického pionýra za dobrou ilustraci bolševického způsobu uvažování a je 
upřímně zvědavý, jak se k "potřebám" Pionýra postaví Piráti. Ale ať už se Piráti 
zachovají jakkoliv, Kverulant bude v boji za transparentní nakládání s veřejnými penězi 
a proti arogantním papalášům pokračovat dál.  
Pokud nepatříte k těm, kteří se slzou v oku vzpomínají na svůj rudý šátek a slib věrnosti 
Komunistické straně Československa (mimochodem, některé pionýrské oddíly se 
rudých šátků nevzdaly dodnes!) https://www.kverulant.org/cases/problematicke-
financovani-pionyra-z-verejnych-prostredku/  
* * *  
Pionýr je druhým největším sdružením dětí a mládeže v České republice. V současnosti 
má přes 14 tisíc členů. K některé z aktivit Pionýra se podle jeho mluvčího Jakuba 
Kořínka aspoň jednou za rok připojuje dalších asi 35 až 40 tisíc dětí. V popularitě ho 
předstihl Skaut se více než 60 tisíci členy. Připomínám, že Skaut vyvíjí členskou činnost 
po celý rok, stejně jako Sokol!  
Stále se divíte, že poslanci "demokratického" parlamentu zvolili poslušně svým prvním 
místopředsedou předsedu KSČM, usvědčeného agenta StB Vojtěcha Filipa – celými 
75% hlasů poslanců – ANONYMNĚ?!  
Své heslo: "My máme čas", realizují komunisté a jejich pohrobci dokonale, stejně jako 
naplňují slova Jana Masaryka :  
"Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky." Kdo je zde za hlupáka, který to vše 
platí? Každý nechť si odpoví sám – a nese i následky své nečinnosti.  
Snad se nebudou opět ptát děti rodičů: "Jak jste to mohli dopustit?! Ve SRN se ptaly za 
podpory politiků, médií a celé společnosti. Také tam žádné mládežnické organizace 
NSDAP - už od konce II. světové války v Evropě, nenaleznete.  
Komunismus má na svědomí více obětí než nacismus. To se určitě, za státní peníze, 
dnešním pionýrům na jejich "schůzích" nepřipomíná…  
Jan Šinágl, 12.12.2020  
* * *  
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Odkaz na originál   

Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První 
nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč.  
 

Druhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A třetí je 
dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. 
Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční 
příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 
umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem 
částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než 
korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s 
roční výpovědní lhůtou.  
Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění 
billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 
již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s 
nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 
nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat 
až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  
Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení radnice Prahy 7. Kroky radnice v 
rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta 
Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru. Dle Kverulantova názoru 
místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant dnes na vedení 
radnice podal trestní oznámení.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
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Odkaz na originál   

Pozornost veřejnosti je zahlcena koronavirem a toho využívají parazité všeho druhu. 
Přestože Praha deklaruje, že omezuje vizuální smog, uzavírá nové a nové smlouvy na 
pronájem městských pozemků pro billboardy. Nyní starosta Prahy 7 Jan Čižinský 
uzavřel s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné smlouvy. Kverulant.org si 
to nedovede vysvětlit jinak než korupcí, a proto dnes podal na vedení radnice Prahy 7 
trestní oznámení.  
 

Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První 

https://pravdive.eu/news/256373/kverulant-org-za-dalsi-nevyhodne-smlouvy-o-billboardech-celi-praha-7-trestnimu-oznameni
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-za-dalsi-nevyhodne-smlouvy-o-billboardech-celi-praha-7-trestnimu-oznameni/
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nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 Kč. Druhá 
smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 Kč. A třetí je 
dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. 
Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční 
příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu 
umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem 
částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než 
korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s 
roční výpovědní lhůtou.  
Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění 
billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 
již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s 
nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 
nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat 
až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  
Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení radnice Prahy 7. Kroky radnice v 
rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta 
Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru. Dle Kverulantova názoru 
místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant dnes na vedení 
radnice podal trestní oznámení.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

185. Kverulant podal trestní oznámení na úředníky za to, že nezastavili 
úročení v kauze Diag Human      

21.12.2020  literarky.cz - Více Ve  
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Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 21. 12. 2020 11:15  
 

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. V únoru 2020 
Rakousko a Německo uznaly exekuční rozsudek na 14,5 miliardy Kč proti ČR. Další 
porážku stát zaznamenal poté, co lucemburský soud potvrdil, že Diag Human může 
začít exekuční právo uplatňovat kdekoliv na území celé EU kromě Dánska. Stát se však 
stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z 
prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav 
změnit. Proto 21. prosince podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení 
za to, že ani nezastavili úročení dluhu.  
V únoru 2020 uznal soud ve Vídni nároky společnosti Diag Human na exekuci majetku 
ČR až do výše 14,5 miliardy korun na území Rakouska. Rakouský soud tak rozhodl o 
vykonatelnosti rozsudku obvodního soudu v Lucemburku ze 7. června 2019. Stejné 
rozhodnutí již bylo počátkem roku vydáno i ve Spolkové republice Německo. V 

https://literarky.cz/civilizace/1667-kverulant-podal-trestni-oznameni-na-uredniky-za-to-ze-nezastavili-uroceni-v-kauze-diag-human
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listopadu 2019 tak učinila i Belgie.  
Firma Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní 
plazmou. To, že má Diag Human na peníze (více než osm miliard korun jako výsledek 
arbitráže z roku 2008 plus úroky, celkem zhruba 14,5 miliardy Kč) nárok, potvrdil 
počátkem června 2019 právě lucemburský Nejvyšší soud. Stvrdil tím svůj dřívější nález, 
kterým také povolil exekuci majetku České republiky. Firma Josefa Šťávy si tak může 
vzít peníze českých daňových poplatníků, pokud se nacházejí v lucemburských, 
belgických a nově i rakouských a německých 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, částka denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Celkem to 
i s úroky dělá více než 14,5 miliardy korun.  
Přes to všechno se zástupci státu už roky tváří, že se naprosto nic neděje a daňový 
poplatník už nikdy žádné peníze Diagu nebude muset platit, i když Česká republika 
prohrává jeden soud za druhým. Odpovědné osoby za vedení sporu ujišťují veřejnost, 
že stát se úspěšně brání. Zamlčuje však, že se již jen brání exekucím. Meritorní spor je 
podle všeho již dávno a zcela prohrán.  
Kverulant se s liknavostí a alibismem státu neodmítá smířit a koncem roku 2020 podal 
na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení porušování povinnosti při správě 
cizího majetku. Neudělali nic, aby alespoň zastavili úročení ve výši 1,3 milionů denně.  
Nejpozději od pravomocného uznání nálezu v Lucembursku v květen 2017 byl stát jako 
dlužník povinen hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, 
přitom principiálně měl stát několik možností. První z nich bylo zahájení jednání s 
Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě zastavil úročení. Druhým možným 
řešením bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční 
úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení.  
Koncem léta 2019 požádal Kverulant 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 na písemné dotazy. Svůj 
slib však ani po urgencích nedodrželi. Více ve videu.  
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