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Internet 251 

Print 21 

TV a rozhlas 9 
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TV a rozhlas   

 

 

Televize  7 

Rozhlas 2 

 

 

1. Odstraňování billboardů   

Skóre: 1.00 

Název: Odstraňování billboardů 

Zdroj: ČT 1 

Datum: 14.02.2018 

Relace: Události v regionech - Brno 

Pořadí: 1 

Zpracováno: 15.02.2018 03:32:38 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT1 

Identifikace: TVT120180214050000 

Čtenost: 1622470 

ProfilID: ISA 

Domicil: e045a038.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
Události v regionech s datem 14. února začínají, vítám vás u nich, dobrý podvečer. Spor o údajně nelegální 
billboard na křižovatce ulic Opuštěná a Uhelná v Brně dál pokračuje. Vše začalo včera konfliktem mezi zástupci 
majitele poutače a kraje, který vyvrcholil zakrytím reklamy. Přes noc z ní ale plachta zmizela. Podle krajského 
úřadu je v místě billboard nelegálně, protože stojí v ochranném pásmu silnice.  
 
Veronika GECOVÁ, redaktorka  
Ještě včera poutač halila modrá plachta, teď už je pryč a billboard znovu zobrazuje aktuální reklamu. Jak jsme 
informovali už ve včerejších Událostech, dohady o zakrytí poutače začaly na místě včera ráno.  
 
osoba /Zdroj: 13. 2. 2018/  
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Pokud na to šáhnete, tak se dopouštíte protiprávního jednání a my požádáme policii, aby konala.  
 
osoba /Zdroj: 13. 2. 2018/  
Měli jste na tu výzvu reagovat už na tu výzvu. Neudělali jste to.  
 
Veronika GECOVÁ, redaktorka /Zdroj: 13. 2. 2018/  
Na místo postupně dorazili zástupci kraje i dotčené firmy. Ta nakonec požádala o spolupráci i policii, aby překrytí 
poutače zabránila.  
 
Pavel KRAJSA, technický ředitel pro Moravu, BigBoard /Zdroj: 13. 2. 2018/  
V souvisle zastaveném území v době výstavby se na ně prostě ten zákon nevztahuje.  
 
Ondřej POLÁŠEK, právník, Krajský úřad Jihomoravského kraje /Zdroj: 13. 2. 2018/  
Dříve to definice z toho ochranného pásma byla jiná až do roku 2011. A víceméně s mírou v roce toho té definice 
ochranného pásma se toto zařízení jakoby dostalo do toho ochranného pásma je víceméně ze zákona. Už je to 
nelegální.  
 
osoba /Zdroj: 13. 2. 2018/  
Chytni zároveň i ten spodní. Tady níž.  
 
Veronika GECOVÁ, redaktorka /Zdroj: 13. 2. 2018/  
Nakonec vyhráli krajští úředníci a reklamu zahalili. Jenže to bylo pověstné Pyrrhovo vítězství. V noci totiž někdo 
billboard od nechtěného doplňku osvobodil. Kam plachta zmizela, neví ani kraj a prý ani firma, které poutač patří.  
 
Monika BRINDZÁKOVÁ, mluvčí, Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Opět krajský úřad Jihomoravského kraje odbor dopravy dá pokyn správě a údržbě silnic na zakrytí tohoto 
nelegálního billboardu. Budeme v tuto chvíli zvažovat další postup a další právní kroky.  
 
Veronika GECOVÁ, redaktorka  
Podle zástupcu firmy BigBoard Pavla Krajsi společnost pokyn k odstranění nedala. A jak plachta zmizela, netuší. 
Na kameru se dnes vyjádřit nechtěl. Sdělil pouze, připravují správní žalobu. Včerejší zakrytí poutače prý bylo 
protiprávní. Veronika Gecová, Česká televize.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
Podívejme se blíž na počty nelegálních billboardů u nás. Na dálnicích a v jejich blízkosti stále stojí 700 
nelegálních poutačů. Ředitelství silnic a dálnic od loňského září odstranilo 85 reklamu. Samotní provozovatelé 
212. Na silnicích první třídy v Jihomoravském kraji zůstává odhadem 400 nezákonných billboardů. Za poslední 4 
roky kraj odstranil celkem 592 poutačů. Nejvíc jich demontoval v roce 2016 konkrétně 238, naopak nejmíň v roce 
2014.  
 
Lukáš VÁŇA, mluvčí, Svaz provozovatelů venkovní reklamy  
My stále věříme, že ústavní soud, na který se obrátili senátoři, rozhodne ve prospěch jejich názorů tedy, že ten 
zákon, který v podstatě omezuje reklamní plochy u dálnic a silnic první třídy je protiústavní. A to je asi jediný spor, 
který nás v tuto chvíli zajímá.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
A ve vysílání je teď Vojtěch Razima z organizace Kverulant.org, která právě o zákon omezující umísťování 

billboardů u silnic usilovala. Dobrý den.  
 
Vojtěch RAZIMA, Kverulant.org  

Dobrý den.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
Tak je adekvátní podle vás ta rychlost odstraňování billboardů nebo by to mělo být pružnější?  
 
Vojtěch RAZIMA, Kverulant.org  

Tak samozřejmě stát v tomhle tom poměrně výrazným způsobem zaspal, odstraňuje poměrně pomalu. Je to 
velká škoda, protože ty billboardy jsou polepené většinou těmi státními vlajkami a tak jsou jasně označeny ty 
nelegální a je to všem na očích. Je to velká škoda, že jaksi stát tady nepostupuje s patřičnou razancí. Nám se 
trochu zdá, že stát tady postupuje trochu jako německý ovčák po logotomii, který tak jako místo toho, aby 
poštěkal a pokousal obrazně řečeno. Ti, kteří se tady vysmívají právu v České republice, místo aby je pokousal, 
tak jako divně chodí okolo. Nicméně jsem rád, že.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
No, že vám do toho vstupuju, ono třeba Ředitelství silnic a dálnic argumentuje tím, že se musí vysoutěžit firma, 
která to bude odstraňovat. Když se podíváme na krajské úřady, tak ty zase mají na to odstraňování billboardů 
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pouze lidi, kteří dělají jinou práci běžně jako třeba správa a údržba silnic. Tak možná v tomto není zase takové 
zpomalení, taková chyba.  
 
Vojtěch RAZIMA, Kverulant.org  

Já se obávám, že to chyba je. Přeci jenom od toho okamžiku, kdy měly billboard zmizet, uplynula řada měsíců. 
Připomenu, že se tak mělo stát 1. září. Takže to máme více než tuším 5 měsíců. Za tu dobu už přeci jenom stát 
mohl vysoutěžit tuhle jednoduchou, jednoduchou soutěž a mohli tak učinit i ty krajské, krajské silniční správního 
orgány.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
Chybí podle vás ještě nějaká změna, co se týká legislativy, protože přece jenom jak jsme viděli složitější je to 
trošku ve městech, kde prostě ještě platí jiná pravidla než u těch dálnic a silnic první třídy?  
 
Vojtěch RAZIMA, Kverulant.org  

Já si nemyslím, že lékem na neduhy České republiky je nové a nové přesnější a striktnější zákony. Nemyslím si 
to. Já si myslím, že tohle je klasický případ, kdy by bylo nejlépe dodržovat ty stávající zákony. Silniční správní 
úřady v tomto případě tedy město Brno má také možnost dávat nějaké pokuty. Navíc to, že ten billboard, o kterém 
jsme hovořili v té předchozí reportáži byl, byl jaksi zakryt a v noci se stalo to, že někdo to odstranil. Já myslím, že 
to by snad šlo také posoudit podle stávajícího trestního řádu, trestního zákona jako maření výkonu úředního 
rozhodnutí. V každém městě a v Brně samozřejmě taky je mraky kamer s infra, s infra jaksi sledováním. Takže to, 
že se to stalo v noci, přece by nemělo asi bránit tomu, aby jsme našli ty pachatele, které to sundali. A nevěřím 
tomu, že v tom nemají prsty ti billboardáři. Opravdu ne.  
 
Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka  
Říká Vojtěch Razima. To je názor Vojtěcha Razimy. Samozřejmě v tomto ohledu zřejmě bude ještě tedy 
rozhodovat soud v tomto případu. My ho dál budeme sledovat.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

2. Nevýhodná smlouva pražského DP   

Skóre: 1.00 

Název: Nevýhodná smlouva pražského DP 

Zdroj: ČT 1 

Datum: 28.06.2018 

Relace: Události v regionech - Praha 

Pořadí: 4 

Zpracováno: 29.06.2018 04:16:54 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT1 

Identifikace: TVT120180628050003 

Čtenost: 1622470 

ProfilID: ISA 

Domicil: e179a015.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant 

Bohumil KLEPETKO, moderátor  
Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřuje nevýhodné smlouvy dopravního podniku hlavního 
města. Kvůli, kterou uzavřel před víc než 20 lety s reklamní společností Rencar a která pražskému dopravnímu 
podniku přinesla milionové ztráty, už padla první obvinění. Tereza Řezníčková má podrobnosti.  
 
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka  
Reklamy v metru, na vozech tramvaje nebo na zastávkách. A nevýhodné smlouvy na jejich provoz. Ty teď 
Dopravní podnik řeší, ačkoli si je dělal sám. V době, kdy vznikly, byl totiž jediným vlastníkem společnosti Rencar, 
která městský mobiliář provozuje, právě pražský dopravní podnik.  
 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_56438323.zip/stance_47348_56438323_20190125_223838.htm%23zacatek
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Aneta ŘEHKOVÁ, mluvčí DP hlavního města Prahy  
Dopravní podnik disponuje nezávislým znaleckým posudkem, který poukazuje na to, že by měl od Rencaru 
dostávat výrazně větší finanční částky. V současnosti dostává dopravní podnik od Rencaru za pronájem ploch 
pro reklamní činnosti méně než 50 milionů korun ročně. Podle jiných nabídek od konkurenčních společností by 
mohl dostávat až o 100 milionů korun ročně víc.  
 
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka  
Aktuálně je dopravní podnik jen minoritním vlastníkem Rencaru. Většinu provozuje společnost JCDexaux. Přes 
20 let staré smlouvy jsou ale stále platné. Dopravní podnik je teď napadá u soudu.  
 
Pavel SLABÝ, generální ředitel, JCDecaux  
Jestli ta smlouva je nevýhodná, to si nemyslím. Myslím, že řádně plníme, jakVěc teď řeší i policie. jsme plnili celá 
desetiletí.  
 
Grabien Karel PROCHÁZKA, radní hlavního města Prahy /ANO/  
Rada hlavního města Prahy s tímto teď nedělala nic, protože to je v kompetenci  
přímo Dopravního podniku.  
 
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka  
Věc teď řeší i policie. Konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle informací ČT už obvinila 
dvě bývalé zaměstnankyně Dopravního podniku, které měly neoprávněně zajistit Rencaru příjem více než 11 
milionů korun.  
 
Ivana KNOLOVÁ, mluvčí NCOZ  
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV neposkytuje médiím informace o jednotlivých kauzách, 
kterými se zabývá, a zejména pak informace o jednotlivých právních krocích, které činí v přípravném trestním 
řízení.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel organizace Kverulant  

Mně tady strašně chybí veřejná diskuse na téma Chceme mít polepené autobusy? Chceme, aby nebylo možné 
se podívat z tramvaje ven? Chceme ten hyzdič na tramvajích a na autobusech? V případě, že se rozhodneme, že 
chceme, tak si za něj ale nechme zaplatit.  
 
Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka  
Zatím smí Dopravní podnik pronajímat reklamní plochy na části tramvají nebo autobusů. Předběžná opatření 
navržená Rencarem, která by tomu zabránila, soud zamítl. Tereza Řezníčková, Česká televize.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

3. Opět prodávají reklamní plochu na billboardech   

Skóre: 1.00 

Název: Opět prodávají reklamní plochu na billboardech 

Zdroj: NOVA 

Datum: 13.08.2018 

Relace: Televizní noviny 

Pořadí: 4 

Zpracováno: 14.08.2018 04:16:07 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT3 

Identifikace: TVT320180813090003 

Čas vysílání: 19:30 

Čtenost: 3155050 

ProfilID: ISA 

Domicil: e225c067.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant 
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Petr SUCHOŇ, moderátor  
Ačkoliv billboardy u dálnic zakázal zákon, někde se začaly znovu objevovat a to s novou reklamou. Podle 
provozovatelů ale zákon neporušují, protože poutače jsou umístěné v zastavitelném území obce, na které se prý 
zákon nevztahuje.  
 
Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
Místo českých vlajek, které chránily billboardy před likvidací, opět reklama za slušné peníze. To má být případ 
několika desítek reklamních poutačů kolem dálnic a silnic prvních tříd.  
 
Martin KOČÁREK, redaktor  
K pronájmu je například tento billboard podél rychlostní komunikace mezi Ústím a Teplicemi. Od komunikace je 
vzdálen ani ne 50 m.  
 
osoba  
Samozřejmě, že vadí. Tam nemají co dělat. Nikde ve světě nejsou, jenom u nás.  
 
osoba  
Ani mi nevaděj.  
 
Jan RÝDL, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic  
Zákon hovoří naprosto jasně. Tzn. od 1. září loňského roku na dálnicích, respektive v jejím ochranném pásmu, 
což je na 250 m na každou stranu, mimo zastavěné oblasti je veškeré reklamní zařízení zapovězeno.  
 
Vojtěch RAZIMA, zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant  

Nedávno jsem si dohledával prohlášení pana ministra Ťoka z dubna loňského roku, kdy se v tisku vyjádřil, že 
chystá monstrózní akci, nazval jí Kulový blesk, jak bude odstraňovat billboardy. Já mám pocit, že už z toho bylo 
možná jenom toto první slovo.  
 
Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
Loni v září ministr dopravy tvrdil, že tyto billboardy, které stojí nebezpečně blízko dálnic a řidiči by do nich mohli 
havarovat, zmizí.  
 
Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/  
To zakrytí uvidíte někdy v polovině září a to odstraňování začne možná až koncem září, začátkem října.  
 
Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
Od října uplynulo už 10 měsíců a některé billboardy nejenže stále stojí na svých místech, ale provozovatelé na 
nich vydělávají.  
 
redaktor /citace: Jakub STADLER, mluvčí Ministerstva dopravy ČR  
"Odeslali jsme ke dnešnímu dni již 200 výzev. Už koncem minulého roku se Svaz provozovatelů venkovní 
reklamy zavázal, že bude odstraňovat 5 billboardů denně a měl by svůj slib dodržet."  
 
Jaroslav BROUSIL, redaktor  
Pokud majitel billboard neodstraní, žádná finanční pokuta mu nehrozí. Podle Ministerstva dopravy je trestem už 
to, že o reklamní poutač přijde a zaplatí náklady na jeho likvidaci.  
 
Jan ČERNÝ, právník  
V případě, že by se stala dopravní nehoda a tato byla v příčinné souvislosti s tím billboardem, tak vůbec 
nevylučuji, že ten vlastník billboardů v by mohl být obviněn z nedbalostního trestného činu.  
 
Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
Billboardy blízko dálnic a rychlostních silnic provozuje, například firma Bigboard. Ta se ale domnívá, že zákon 
neporušuje.  
 
Pavlína STRÁNSKÁ, mluvčí společnosti Bigboard  
Společnost Bigboard nenabízí plochy, které jsou zakázané a ten zákaz striktně dodržuje. U dálnic nabízí pouze ty 
plochy, které jsou v tzv. zastavěném území obce. Ty, jež zákon nenařizuje odstranit.  
 
Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
A podobného názoru je také Svaz provozovatelů venkovní reklamy.  
 
Lukáš VÁŇA, mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy  
Jsou ale plochy, které jsou u dálnic a jsou tzv. zastavitelném území obce a ty se prodávat mohou. Nicméně 
členové svazu rozhodně nenabízejí a neprodávají billboardy, které by se prodávat nesměly.  
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Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka  
Důvodem, proč ministerstvo chtělo billboardy blízko dálnic a silnic prvních tříd zakázat, byla bezpečnost. Řidiči, 
kteří například vyletěli při zatáčce z vozovky, někdy končily právě v nedalekých billboardech. Veronika Polášková 
a redakce, televize Nova.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

4. Rozhovor s Richardem Brabcem /ANO/   

Skóre: 1.00 

Název: Rozhovor s Richardem Brabcem /ANO/ 

Zdroj: ČT 24 

Datum: 29.08.2018 

Relace: Interview ČT24 

Pořadí: 1 

Zpracováno: 30.08.2018 03:30:20 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT8 

Identifikace: TVT820180829040000 

Čas vysílání: 18:25 

Čtenost: 234070 

ProfilID: ISA 

Domicil: e241t037.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Daniel TAKÁČ, moderátor  
Už končí suché podvečery v České republice, nebo budou pokračovat?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Tak takhle vyleštěnou křišťálovou kouli nemám, ale nemají ji ani naši hydrometeorologové, ale zatím bohužel 
příliš nic nenasvědčuje tomu, že by to suché období končilo. Ono zítra má přijít nějaká studená fronta, tak 
předpokládám, že sprchne, ale nebudou to asi velké srážkové úhrny, možná že ještě v sobotu, ale jak jsem se 
díval na předpověď, což je dneska něco, s čím tedy vstávám a usínám, aby zapršelo, tak to vypadá, že zase 
příští týden už se sem nasune nějaká další fronta vysokého tlaku a zase bude hezky a navíc září bývá 
standardně docela suché měsíc, takže zatím bohužel zatím neexistuje příliš velká pravděpodobnost, že by se 
dohonily ty srážkové úhrny, takže sucho asi bohužel bude pokračovat.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Takže kdy zase bude ve studnách voda?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
No, to je dobrá otázka, kdybychom to věděli, možná to ví sv. Petr a pokud bude nějaký řekněme standardní a to 
dnes příliš nebývá, průběh třeba toho podzimu, zimy, tak by se nějaké ty hladiny doufejme mohly, když se 
podíváme třeba na to, jak probíhal rok 2015, který byl podobně suchý jako letošní rok, tak ta podzemní voda se 
tam postupně vracela zimního a jarního období, ale ten největší problém je, že vlastně to sucho se kumuluje ty 4 
roky a ta voda se nenavrátila na drtivé většině území na ty hladiny, kde byla třeba v roce 2014, před tím prvním 
suchým rokem.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Když jsem se ale díval na některé mapy, co se spodních vod hladin týče, tak během zimy to vypadalo nechci říci 
optimisticky, ale normálně, nebyla žádná místa, kde by byly podprůměrné stavy spodních vod, takže kam na jaře 
zmizela ta voda?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ten problém je, že když už ten sníh napadne, což ta letošní zima nebyla tím srážkovým úhrnem nějak významně 
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třeba špatná, když to srovnáme s těmi předchozími zimami, ale za prvé už nepadají ty 2-3 metry, 4 metry, které 
dřív třeba padaly na těch horách souhrně, když na Šumavě v některých místech dnes nebo v tuto zimu bylo 
docela sněhu dost. On totiž ten sníh velmi rychle roztaje, on nám netaje celé jaro, ono totiž začínáme mít jenom 
dvě období a on se nestačí vsáknout, on prostě odteče tak rychle ta voda z toho roztátého sněhu a to je ten 
největší problém.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
A proto se podzemní vody neobjevují.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, těch důvodů je víc, ale to klíčové, na čem se odborníci shodují je, že to jak právě pomalu odtával sníh a sytil 
ty podzemní vody, především ty mělké, které reagují s nějakou celkem nízkou setrvačností v horizontu týdnů, 
měsíců na to tání a na tu dotaci z těch srážkových vod, tak to se neděje, takže my kumulujeme ty suché roky a 
nestačí se vlastně ty vody doplnit.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
A existují nějaká technická opatření, kterým lze zlepšovat stavy podzemních vod?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Existují, je to například umělá infiltrace, takové opatření funguje v České republice jedno minimálně velmi dobře, 
je to v oblasti Káraného, vlastně vodárna Karáný, což je myslím kolem Jizery, tak tam právě funguje to, že člověk 
pomáhá přírodě a cíleně zasakuje vodu, když je jí hodně, tedy čerpá ji z toho povrchového toku a cíleně ji vrty 
nebo nějakým studnami sasakuje do země a pak si ji vybere v létě jako z kasičky.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Proč se to nedělá víc?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

To je dobrá myšlenka, otázka.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Akorát že vznikla v Interview ČT24, ale divím se, proč nevznikla na ministerstvu životního prostředí.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ona samozřejmě vznikla, ale děkuji za krásnou nahrávku, protože my shodou okolností máme dva projekty 
připravené na příští rok, které by, jedno je v oblasti Krušných hor, druhá je v povodí Orlice a když by skutečně 
zafungovaly, tak to znamená, že bychom měli řekněme především pro ty podhorské a horské oblasti řešení pro 
celou řadu, takže skutečně umělá infiltrace mimochodem v Izraeli zcela běžná na velkém území, ale oni mají tu 
výhodu, že mají ty velké pískové struktury, takže to vlastně oni uměle infiltrují vodu třeba odpadní, kterou vlastně 
přes ty přírodní filtry čistí a pak ji o pár set metrů dále čerpají, ale umělá infiltrace je skutečně jedna.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Čili technicky to lze, funguje to v Káraném, připravujete další dva projekty, když se to povede, budou další?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Bude další dva určitě a máme připraveny předběžně desítky dalších, ale samozřejmě ideálně je, když to příroda 
zvládne sama, musím říct, že my jsme ji za ty poslední desítky let v tom moc nepomáhali, to je právě problém se 
zemědělskou půdou, špatná schopnost vlastně udržet.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Dostaneme se k půdě. Ještě zůstanu u té podzemní vody a ze studní, bude se za vodu ze studní platit?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Dneska je to tak, že vlastně je osvobozená odběr vody od poplatků do 6 tisíc kubíků, to je obrovské množství, to 
je 6 milionů litrů ročně, což samozřejmě drtivá, to jsou spíše první desítky kubíků ne tisíce. V novele vodního 
zákona nepředpokládáme, kterou teď momentálně budeme, nepředpokládáme, že bychom toto měnili, to 
znamená.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Ani tu hranici, že by se snižovala hranice?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Mluvilo se o tom, v tuto chvíli nepředpokládáme, hovoříme o tom s ministerstvem zemědělství, zda případně 
evidovat pouze ty odběry,protože v České republice nebyly ani příliš evidovány. Ono v době vodního blahobytu.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
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Vodoměry, počítáte s povinnými vodoměry "nesrozumitelné"?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ani s povinnými vodoměry nepočítáme v tuto chvíli, maximálně prostě počítáme s tím, že ty velké odběry, ale 
znovu říkám, to se netýká 99% dnešních odběratelů ze studny, protože ty samozřejmě odebírají daleko méně, 
nepočítáme. Pravda je ta, že třeba izraelský způsob hospodaření s vodou, ale Izrael je pouštní země je, že tam 
nejde ani litr bez měřáku, ale v českých podmínkách.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Já se ptám, jak to bude u nás, čili nepočítáte s tím, že by si každý, kdo má studnu musel pořídit vodoměr? Aby to 
někdo zkontroloval.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, nepočítáme s tím, vypadá to, že skutečně ta byrokracie s tím spojená, koneckonců i ty náklady by byly vyšší 
než ten efekt, ale jsou tady stovky odběrů, kterou jsou větší než tisíc kubíků a tam o nějaké evidenci uvažujeme.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Typově co za odběry?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
To jsou třeba malé obce nebo různé kluby i sportovní, můžou to být golfová hřiště, můžou to být prostě větší 
odběry, které skutečně spotřebovávají už řádově první tisíce kubíků a tam skutečně neuvažujeme o snížení té 
zpoplatněné hranice po těch 6 tisíc kubíků, ale uvažujeme o nějaké hranici, že kdy z těch 6 tisíc kubíků níže a teď 
samozřejmě je to otázka, jestli to budou 2-3 tisíce, bychom uvažovali o evidenci, protože pro ty vodoprávní úřady 
to mohou, když si sečtete tyto relativně menší odběry, tak dohromady už pak jsou to miliony kubíků a ty už v těch 
suchých obdobích můžou také být důležité.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
A čili pro běžné domácnosti, které nespotřebují tisíc kubíků se s nějakými povinnými změnami, vodoměry, 
poplatky a tudíž ani není důvod, aby někdo chodil na pozemek, nic takového nebude?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Děkuji za to, ta hysterie, která se tenkrát rozpoutala kolem nesmyslné spekulace.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Já tomu neříkám zestátnění, ale může někdo, tak ono ta voda je státní, pokud se nemýlím stejně.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
No, ono to má zvláštní právní statut, ona totiž voda vlastně už od Rakouska-uherska, možná ještě dříve, je v 
českých zemích takzvaně ničí, to je zvláštní jako legislativní pojem. Ona je vlastně, ten stát do toho vstupuje 
prostřednictvím vodoprávního povolení, takže stát pak rozhoduje o tom, kolik může kdo odebrat a za jakých 
podmínek, že v tu chvíli je vlastně státní. My dneska uvažujeme o tom, že bychom do jisté míry zvýšili ochranu 
vody jako nejvyššího veřejného zájmu, že bychom tak jako Slovensko takzvaně vodu ústavně chránili, že bychom 
přímo dali do Ústavy, že voda je vlastnictvím povrchové i pozemní vody jsou třeba vlastnictvím České republiky, 
což samozřejmě má potom nějaké důsledky, které teď momentálně s legislativci prověřujeme a do měsíce 
bychom v tom chtěli mít jasno.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Mě zajímá zejména pro úplně normální spotřebitele, kteří mají doma kohoutek, pro ně to bude znamenat nějakou 
změnu, že někdo bude moci přijít k nim na zahradu a dívat se mu do studny, vyžadovat po něm vodoměr, 
kontrolovat mu, kolik spotřebuje vody?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Určitě ne, můžu všichni uklidnit, stát se rozhodně nebude lidem chodit dívat do studní a nebude tam ani pro 
sousedy umožňovat, aby tam někdo přišel s kýblem, ale pravda je ta, že ta situace je ve stovkách obcí už taková, 
že spíše se ti sousedi hlídají navzájem, protože bohužel je celá řada případů, kdy samozřejmě ty studny vysychají 
v tisíce případů a lidé už si sami hlídají, kdo si napouští bazén, jestli někdo nepřijede na víkend a nestrhne tu 
studnu ostatním, takže on do toho ten stát nebude vstupovat, ale dneska už je to bohužel v řadě případů řekněme 
důvod pro konflikty sousedské, které třeba dřív v době brodního blahobytu nebyly vůbec na místě.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Povrchové vody k pití je dost?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, ale je problém, opět se zase vracíme k tomu, že třeba Praha celá oblast, ale i část Středních Čech a Jižních 
Čech je dneska napojená na Želivku neboli vodní nádrž Švihov, ta má dostatečné zásoby a díky tomu máme 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 11 

 

pocit, že se vlastně s vodou nic neděje, ale popojedete kousek za Prahu, vlastně do bližší, nejbližšího sousedství 
a tam už najdete stovky obcí, které mají problém s pitnou vodou a řeší ho tak, že vozí cisternami do vodojemu, do 
svých vodovodů místních, my jim pomáháme z ministerstva životního prostředí dotacemi na hloubení nových vrtů 
studní, už jsme takhle pomohli třem stovkám obcí za poslední rok, další pět stovek obcí podělíme v příštím roce, 
co to znamená a my jsme také o tom dneska mluvili v rámci té naší národní koalice pro boj se suchem, že je 
potřeba napojovat další obce na kapacitní vodovody.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Z těchto přehrad typů Švihov a Želivky, Římov?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, přesně tak, který samozřejmě ještě mají nějakou kapacitu a také bude docházet k tomu, že budou 
propojována velká vodní díla, že se vlastně budou převádět vody z jednoho povodí do druhého a z nádržích, 
kanály, bude se to převádět prostě i těmito způsoby, protože mimochodem málo kdo ví, že i s té Želivky vede do 
Prahy vlastně vede obrovský podzemní kanál, kam se samozřejmě vede voda pro milion lidí v Praze a další sta 
tisíce lidí v okolí, takže lidé, kteří jsou dneska na kapacitních vodovodech, tak problém nemají.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Čili stavět více vodovodů?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, napojovat další stovky obcí na kapacitní vodovody.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Kde to začne, už jsou konkrétní projekty?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Jsou i konkrétní projekty, to by spíše byla otázka na ministra zemědělství, protože pod něj vodovodárenství. My 
jsme dneska shodou okolností tam měli i zástupce Svazu města obcí, měli jsme tam zástupce Sdružení 
vodovodů a kanalizací a bavili jsme se třeba i o tom, že oni by velmi rádi využili nějaký dotační titul na velké 
přivaděče a mimo jiné, teď je hlavních 10 v republice, příliš se neudržovaly, protože oni samozřejmě oni byly 
dříve, to všechno propojené, potom se to zprivatizovalo a rozpojily se ty vazby, my třeba dáváme i z našeho 
státního fondu životního prostředí budeme také vypisovat dotační titul 2 miliardy korun na přivaděče právě této 
pitné vody, dneska to řešíme tak, že ty malé obce si hloubí hlubší studny. Dříve brali vodu z 10 metrů, z 15 metrů, 
dneska už je ta voda ve 30 metrech, ale za 10 let bude ta voda v možná v 50 nebo 100 metrech, že to určitě není 
cesta.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Aby bylo odkud přivádět. Chci se zeptat, jak velkou část volně odtékající vody je Česko schopno zadržet?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
To je, teď nechci házet nějakými čísly, ale řekněme, že na území České republiky naprší miliardy kubíků ročně.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Kolik si jich tady necháme?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Tak a my zhruba využíváme ročně 600 milionů kubíků vody a zhruba pro pitné účely, z toho asi 300 milionů je 
povrchových, vychází to docela jako půl na půl, takže je to opravdu povrchová versus podzemní a ten problém je 
v tom, že jak už víme všichni ze školy, Česká republika je střecha Evropy, žádná velká řeka k nám nepřitéká, 
takže jinou vodu nedostaneme.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Jestli ale potřebujete 600 milionů kubíku na vypití, z toho 300 milionů z těch povrchových vod, tak v přehradních 
nádržích je vody dost, kdyby se ji podařilo rozvést po republice, tak by to mělo stačit, dyť jenom Orlík, pokud se 
nemýlím má asi 700 milionů kubíku kapacitu.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Máte pravdu, ale to nejsou vodárenské nádrže, to jsou vodní nádrže, které samozřejmě nelze je použít jako na 
pití, to jsou víceúčelové nádrže, kde samozřejmě je povoleno koupání a rybaření a další věci. Existují možnosti, 
ale my máme dneska zhruba 120 až 150 vodních nádrží a zhruba 50 jestli se nemýlím vodárenských nádrží, 
které jsou skutečně čistě zaměřeny na pitnou vodu, zatím ta kapacita stačí, musíme si třeba uvědomit ještě jednu 
věc, která jako je pozitivní, protože Česká republika za posledních zhruba 15 let snížila spotřebu vody na 
obyvatele na polovinu, to je obrovské číslo, měli jsme zhruba 170 litrů na osobu na den a máme zhruba 86 litrů, 
takže kdyby nebylo sucho, to je určitě dobře, máme jednu skutečně z nízkých spotřeb, jenom pro srovnání.  
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Daniel TAKÁČ, moderátor  
Protože je drahá ta voda.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, máte pravdu, voda rozhodně není laciná, cena vody se zestonásobila za posledních 30 let.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
A teď mi řeknete, co je lepší, jestliže je drahá voda, nebo to, že klesla spotřeba na polovinu, takže šetříme tou 
vodou?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ono to souvisí, to znamená, že v šetření to není, my už jsme mnohokrát, dokonce se dá říct na jakémsi 
hygienickém minimu, i naše kanalizace jsou samozřejmě proponovány, plánovány na nějaký prostě objem vody, 
někdo jako laici říkají spořte s vodou a mějte 40 litrů spotřebu, to by se samozřejmě zhroutily mnohé čistírny 
odpadních vod. Problém je jinde, určitě bychom měli tak, jako třeba Izrael a jakékoliv jiné státy daleko více 
uvažovat a realizovat projekty, které využívají jinou vodu než pitnou, my třeba splachujeme záchody pitnou 
vodou, je to normální prostě, nikoho to nevzrušovalo, protože málo kdo má dvojí vedení vody, ale svým 
způsobem je to vlastně barbarství v době, kdy.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Setkal jsem se s lidmi, kteří měli dvojí vedení a stejně od toho ustoupili, protože to prostě nevypadá dobře.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Máte pravdu, ale to je právě to, že dokud jsme žili v tom vodním blahobytu, tak ta potřeba prostě nebyla, nyní už 
je to prostě na zvážení, ale my máme naštěstí celou řadu kroků, které lze udělat ještě před tím a všechny 
paralelně a jak jste přesně řekl, my jsme sto let odváděli zcela cíleně vodu z České republiky nebo z 
Československa, "nesrozumitelné" z víceméně milion hektarů mokřadů, to je obrovské množství, vemte si, že 
máme 3,5 milionů hektarů zemědělské půdy a milion hektarů z toho, takřka třetinu jsme vlastně odvodnili a jsme 
právě udělali z těch rybníků, které jsme měli desítky tisíc, jsme udělali zemědělskou půdu.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Tak pojďme k tomu zadržování, já vás nebudu trápit číslem kolik té vody jsme schopni tady zadržet.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Jsou to určitě miliardy kubíků.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Zeptám se na to, jaký je tedy nejlepší způsob zadržování té vody v České republice?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Je to skládačka, ono se někdy říká, dělejme jenom tohle, ale my musíme jak jsem říkal, dělat všechno a naštěstí 
my už celou řadu těch opatření už 4 roky, ale měly se dělat už 15 let zpátky, už realizujeme. Největší a v tom se 
odborníci shodují, největší rezervu z hlediska zadržování vody má zemědělská půda, říká se, že kdyby 
zemědělská půda v České republice měla dobrou kvalitu, tak by zadržela zhruba 9 miliard kubíků vody, nyní 
zadržuje o trochu více než polovinu.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
No a co s tím, říká se i jinak orat, tak začnou zemědělci jinak orat?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
To přece jde z roku na rok a o tom se mluví kolik pět, deset let, že se má orat jinak a orá se jinak?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, mluvíme se o tom opravdu dlouho a můžu rád říct, že jsme skutečně s ministrem zemědělství dohodli 
naprosto revoluční nová pravidla, která by měla být už na té erozně ohrožené půdě, někdo říká 50%, někdo říká 
30%, ale prostě.k  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
 
Jaká pravidla?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
To asi dneska nikdo úplně přesně neřekne, protože jsou na to různé názory, ale co je důležité od 1. ledna 2019 
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na 25% zemědělské půdy v České republice, což je velká rozloha, budou muset být aplikovány přísné takzvané 
standardy dobré zemědělské praxe, to například je to, že nebude například v nějakém svažitém terénu sázet 
kukuřici jako široko.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
To se prostě nebude smět, kdo to udělá, tak se mu stane co?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Může být postižen docela významně na dotacích, budou tam až milionové sankce a to si myslím, že je to, co 
zemědělce bude určitě bolet. Já si troufám říct dneska, že dobrý sedlák prostě není takové trdlo, aby v tom svahu 
tu kukuřici zasadil nebo zasel, ještě navíc ji oral po zpádnici ne po vrstevnici a bohužel i takové případy jsou, pak 
nastanou ty erozní případy, kdy to prostě ta ornice sjede do vesnice, ještě způsobí nějaké škody, ale pro Boha, ta 
ornice ten centimetr se tvoří, jak vím také ze školy, až stovky let, jestliže ten sedlák skutečně je normální, má 
zdraví rozum a minimálně tedy má zájem na tom, aby podnikal v té půdě dál, tak tohle to nemůže dopustit.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Čili lepší hospodaření pod hrozbou sankce nepřidělení dotací?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Ano, nebo výrazného omezení dotací od nového roku na výrazném procentu, další věc, která je naprosto 
přelomová a revoluční. Ministerstvo zemědělství dneska zcela otevřeně hovoří o tom, že od nového roku nebo 
velmi brzo, budou i zmenšovány ty velké půdní bloky, to znamená ono dneska existují celá řada agrotechnických 
opatření, tady vidíme zrovna takové jedno pole a samozřejmě to neznamená nutně, že je velký problém, že to 
pole je jak velké, ale lze tam udělat agrotechnická opatření, zatravňovací pásy, remísky, jinak orat, hlouběji orat, 
dostat více organické hmoty do půdy, to znamená statková hnojiva, já myslím, že všichni ti zemědělci to znají, ne 
všichni to dělali.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Nebudu vás trápit hloubkou orby, protože nejste ministr zemědělství, jste ministr životního prostředí, proto 
poslední věc, ta otázka, kterou jsem v úvodu říkal, jestli zemi pomohou dvouhektarové rybníčky, to má smysl?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Také, ale musí jich být stovky, nebo dokonce. My už na to dneska ty peníze dáváme, dáváme na to stovky 
milionů korun, z evropských fondů dokonce miliardy v horizontu let.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Čili kdo chce rybníček do 2 hektarů, do půl 2 metru hloubky, tak má přijít na ministerstvo životního prostředí a 
dostane nějakou?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Nebo na ministerstvo zemědělství, ale to není ta změna, ta změna je v zásadním zjednodušení, bohužel to bylo 
spíš tak, ti lidé dneska připravovali tři roky povolení a pak ten rybník dokonce za své peníze, takže bez dotace 
třeba dělali 6 měsíců a to je to, co chceme výrazně zkrátit, z roku by se měly stát měsíce, ale my jsme třeba za 
poslední 4 roky vybudovali nebo obnovili doslova stovky, mnoho set rybníků a nových vodních nádrží, ale řeknu 
to znovu, není to jenom o rybnících, je to o nových vodních nádržích, je to právě o opatřeních na zemědělské 
půdě, je to především o tom, jak dostat tu vodu do podzemí, kde se nevypařuje a kde ji máme v té železné 
rezervě.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
A kde ji třeba zadrží les, už mizí z českých lesů smrk?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Mizí, ale on bohužel zmizí velmi rychle, protože rozsah té kůrovcové kalamity je opravdu obrovský.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
No ale když se podívám na výsadbu stromů v roce 2017, tak smrk je tam pořád 40% zastoupen, proč? Protože 
40% smrků, když ten optimální poměr by měl být tuším 11?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
No 11 zase vraťme se trochu do historie, omlouvám se, já myslím, že i pro diváky je to zajímavé, protože musíme 
si říct, jak to všechno vzniklo, ono to vzniklo někdy v sedmnáctém století, protože před tím tady bylo to 
zastoupení smrků menších.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Smrk se hodil, rychle roste, dobře se prodává, ale dobře, dnes víme, že smrk je problém a pořád se ho 40% sází.  
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Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Už také ne jako v některých oblastech, ale pravda je, že dojíždíme tou setrvačností těch smrkových monokultur a 
toho zjednodušeného pohledu prostě navíc, to znamená smrky, my jsme vlastně v řadě míst neměli lesy, my jsme 
tam měli plantáže na dřevo, navíc ta doba obmítí tedy jak říkají odborníci nebo ta doba toho stáří toho lesa, tak v 
České republice je průměrná 80 až 90 let, takže tady bylo zaděláno dlouhodobě na velký průšvih s kůrovcovou 
kalamitou.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
To asi ano, já se jenom ptát, proč je tam pořád 40%, protože ten byznys to chce?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Máte pravdu, protože to byla bohužel setrvačnost vlastníků a já musím říct bohužel i některých státních lesů, 
třeba lesů České republiky, ale i některých mnoha soukromých vlastníků, kdy ten smrk byl samozřejmě jako 
hospodářské dřevo, rychle rostoucí, žádané, s dobrou cenou, tak to prostě byla nějaká setrvačnost, dneska jsme 
v situaci, kdy se zásadně mění nejenom legislativa, teď finalizujeme právě tu významnou vyhlášku ministerstva 
zemědělství, která by měla tohle to zásadně měnit a jenom můžeme litovat, že třeba i bývalé vedení lesů České 
republiky nebyla více vizionářská, protože odborníci o tom, že struktura českých lesů je nezdravá a že se blíží 
velký průšvih, o tom mluvili minimálně 15 let a dlouho se nic nedělo, dneska čelíme skutečné přírodní katastrofě 
kůrovcové kalamitě, teď už je pozdě a řada odborníků říká, že bude v horizontu řekněme 15-20 let bude docela 
řekněme výjimečné, abychom potkali smrk v nadmořské výšce třeba nad 400 m.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Kolik smrků sežere kůrovec v příštím roce?  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
To je, nechci šířit poplašné zprávy, ale máme skutečně brutální informace o tom, že to můžou být desítky milionů 
kubíků kůrovcového dřeva, jenom dokonce já jsem slyšel číslo 50 milionů kubíků, což myslím, že to není 
nadnesené, hovoří se o tom v odborných kruzích a jenom pro srovnání, je to trojnásobek roční těžby v České 
republice dřeva.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Jsme to trošku přepočítal na plochu, doufám, že správně, je to smrkové území o něco větší než Praha, snad jsme 
se nespletli, ale ke kůrovci se ještě někdy vrátíme, teď děkuji za rozhovor pane ministře.  
 
Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/  
Děkuji za pozvání.  
 
Daniel TAKÁČ, moderátor  
Za chvíli události, pěkný večer, na shledanou.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Domicil: e241a056.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor  
Téměř všechny billboardy v ochranném pásmu dálnic by měly do konce roku zmizet. Ministr dopravy se na tom 
domluvil s jejich největším provozovatelem, firmou Czech Outdoor. Poutače jsou už rok nelegální. Pryč je jich 
zatím asi polovina. Stačí 3 technici, lehké nářadí a další billboard mizí. Tenhle je ale výjimečný. Má posloužit jako 
kulisa pro ministra dopravy a šéfa firmy, která je provozuje.  
 
Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/  
Firma Czech Outdoor tady odstraňuje billboardy, které slíbila, že odstraní.  
 
Richard FUXA, jednatel, Czech Outdoor  
Dokážeme drtivou většinu billboardů odstranit do konce září.  
 
Jan BERÁNEK, redaktor  
Tato firma měla necelou polovinu z nepovolených poutačů u dálnic. Přesně 661. Před rokem na ně vylepila české 
vlajky. To mohlo i komplikovat jejich odklizení. Příběh těchto billboardů jsme sledovali celou dobu. Zatímco roční 
období se střídala, poutače zůstávaly na místě. Zmizely až teď.  
 
Richard FUXA, jednatel, Czech Outdoor  
Taková ta zjednodušená představa, že se přijede a odklidí se billboard, to prostě jako nefunguje.  
 
Jan BERÁNEK, redaktor  
Poutač za zády šéfa firmy přitom technici mezitím rozebrali za zhruba 30 minut. Problém je, že povolení k záboru 
komunikace i rozhodnutí o nuceném odklízení vydává jeden odbor ministerstva dopravy. A podle informací ČT se 
tomu věnoval jediný člověk.  
 
Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/  
Kapacitu, která to může dělat, tak tu prostě nemáme, to máte pravdu.  
 
Jan BERÁNEK, redaktor  
To je tak těžké tam 3-4 lidi převelet, když to řeknu takhle?  
 
Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/  
No, je to složité a není to tak jednoduché, protože to je speciální agenda.  
 
Jan BERÁNEK, redaktor  
S ministrem se krátce před tím pohádal předseda spolku, který proti billboardům bojuje.  
 
Vojtěch RAZIMA, Kverulant.org  

Řídíte vy vůbec nějaké ministerstvo?  
 
Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/  
Já jsem říkal vždycky a hned od začátku, to vám řekne tady pan Stadler, že máme být velmi opatrní, protože ten 
zákon je opravdu složitý.  
 
Jan BERÁNEK, redaktor  
Stejná organizace podala kvůli údajné liknavosti státu i několik trestních oznámení, naposledy v dubnu, když do 
billboardu na D11 vrazilo auto a řidič zemřel. Státní zástupkyně ho ale odložila. Jan Beránek, Česká televize.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant (24) 

Jan MOLÁČEK, moderátor  
Mým hostem je Vojtěch Razima, ředitel nevládní organizace Kverulant, která zákaz billboardů kolem dálnic 

dlouhodobě prosazovala, dobrý den.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Dobrý den.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Vy jste byl hostem tohoto pořadu před rokem, kdy zákaz vstoupil v platnost, čekal jste tehdy vy, že ještě o další 
rok později budou billboardy kolem dálnic pořád stát a budeme se muset tomuto tématu znovu věnovat?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Nečekal jsem, že po roce platnosti toho zákona billboardy budou pořád stát. Někdy koncem léta a loňského roku 
jsem absolvoval rozhovor, veřejnou debatu s finančním šéfem společnosti Bigboard, která je hlavním majitelem a 
ten se tehdy dušoval, že požadavku zákona vyhoví a billboardy odstraní, není to tak.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Tento postoj ale provozovatele těch billboardů už změnili před tím rokem, oni už v té době, kdy ten zákon 
vstupoval v platnost, to znamená na začátku loňského září dávali najevo, že se tomu zákazu nehodlají podřídit, 
nechali ty billboardy stát i když tedy pomineme, že tam uplynula ta pětiletá lhůta, během které měly zmizet, čili ty 
signály byly už tehdy.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Já si myslím, že nikdo nečekal, že se mocná billboardová lobby zachová takovým hoštaplerským způsobem, já si 
skoro myslím, že když to řeknu s trochou nadsázky, že oni se snaží, myslím, zaujmout tu pozici té 
nejneoblíbenější profesní skupiny a snaží se vytlačit ty pražské taxikáře, protože to není jediná věc, kterou jaksi 
dělají proti řekl bych všeobecnému zájmu, ono se málo ví, že například billboardáři poměrně nedávno dokonce 
podali rozklad k modernizace D1, protože se to údajně týká jejich billboardů a to dost možná v určitém úseku 
zase zdrží tu stavbu o další rok.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Stát už tehdy před rokem ústy tedy tehdejšího i dnešního i dnešního ministra dopravy Dana Ťoka říkal, že bude 
postupovat nekompromisně, že ty billboardy bude likvidovat, ale likviduje je tempem, které nestačilo na to, aby 
byly všechny pryč ani po roce.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Já si velmi dobře vzpomínám, já jsem si to nedávno dohledával, ministr Ťok tehdy prohlašoval, že ta akce s 
krytým názvem kulový blesk, bude skutečně znamenat masivní odstraňování po tom prvním září a zdá se, že z 
této akce zbylo jenom to první slovo. Stát tady prostě naprosto zaspal a mě to strašně vadí, mě to nevadí ani tolik 
skrze ty billboardy, které samozřejmě se mi nelíbí a tak dále, jsou nebezpečné, ale mě to vadí proto, že tady 
někdo v přímém přenosu porušuje zákon, všichni řidiči to vědí a stát s tím vůbec nic nedělá a navíc to ještě dnes 
dospělo do takové roviny, že ministr Ťok ruku v ruce se šéfem billboardové firmě prostě prohlašuje, že teď tedy 
možná ty billboardáře začnou ty billboardy odstraňovat a že jim za to moc děkuje, mě to přijde jako absurdní 
divadlo, já mám pocit, že si snad zasloužíme lepšího ministra dopravy.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Proč podle vás stát nedokázal vymoci plnění tohoto zákona po celý ten rok, koneckonců některé důvody zazněly 
z úst ministra Ťoka dnes na tiskové konferenci, slyšeli jsme to i ve zprávách před začátkem našeho pořadu.  



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 17 

 

 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Já zatím nechci hledat nějaké spiknutí a tak dále, já si myslím, že je to primárně lemploství přímo pana ministra 
Ťoka a jeho podřízených. Ty výmluvy toho typu, že to nejde a že legislativa je na to složitá a tak dále, ty neobstojí 
v konfrontaci s tím, že ŘSD a ministerstvo dopravy není jediným subjektem, který má jaksi ze zákona povinnost 
odstraňovat billboardy, jsou tady ještě také kraje, které mají povinnost odstraňovat billboardy na silnicích první 
třídy a tam vidíme na příkladu například Jihočeského kraje, že se jim to daří, oni z nějakých 500 billboardů jich 
mají odstraněno už 400, takže výmluvy toho typu, že budou doručovat nějaké fiktivní osoby, promiňte to je 
opravdu nedůstojné myslím člena vlády, tohle to ve veřejném prostoru říkat.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Já možná, když už jste začal citovat nějaká čísla, tak aby si posluchači udělali představu, tak budu citovat z 
oficiální tiskové zprávy ministerstva dopravy, podle které bylo za ten rok odstraněno 691 reklamních ploch kolem 
dálnic, z toho ale stát odstranil pouze 94, ostatní ten zbytek, který odstraňovali sami provozovatelé, stát se k tomu 
připojil pouze touto necelou stovkou, je to podle vás adekvátní tempo?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

No to není naprosto adekvátní tempo, já jsem byl dneska svědkem té spektakulární tiskové konference pana 
ministra, která se odehrávala na poli UD5 a než pan ministr domluvil, tak tam dělníci odstranili jeden billboard, 
dohromady to trvalo i s tím, že tam dali kužele na tu dálnici, to trvalo 25 minut, tak jako co nám to tady pan ministr 
vypráví, že to nejde, to není adekvátní.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Je to opravdu tak složité z toho právního hlediska, ministr Ťok často říká, že by potřeboval právníky na tuto práci, 
je to těch billboardů je hodně, ale na druhou stranu ten postup právní je ve všech případech stejný, je to tak?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Naprosto stejný, řídí se to stejným zákonem, dokonce se to řídí jak na ministerstvu dopravy, tak z hlediska krajů 
se to řídí stejným paragrafem, tuším je to paragraf 25 a tento explicitně vyjmenovává, co všechno má silniční 
správní úřad dělat a dokonce jaké na to má lhůty a ta první věc je, že zakreje ten ilegální billboard, no kolik těch 
billboardů s těmi vlajkami je zakryto, kdyby aspoň Ťokovi muži udělali tohle to, vždyť už to začíná být i ostuda i z 
hlediska těch turistů, kteří sem jezdí a vidí tam ty rok vylepené, trhající se vlajky, jako přece tohle to nechceme.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Někteří provozovatelé, například firma ACM Media provozují své plochy stále v tom komerčním slova smyslu, 
nedávají tam ani žádné vlajky, ale normálně je nabízejí pro reklamu a podle ministerstva se třeba právě této firmě 
nedaří doručit ty výzvy k odstranění, protože má sídlo ve Spojených státech.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

No to je hrozné, to je absurdní, v tom zákoně je vyjmenováno, že úřad je povinen té firmě zaslat výzvu a jestliže 
do 7 dnů neodstraní, pak je povinen konat úřad, do 15 dnů zakrýt a pak je tam lhůta nějakých 15 dnů, kdy to má 
odstranit, zatím jsme neviděli ani to zakrytí toho billboardu, to je jedna poznámka k té věci, druhá poznámka, 
české firmy Bigboard se snaží vzbudit dojem, že jenom ti zlí Američané tady pronajímají zakázané billboardy, ale 
tak to samozřejmě není, je to tak, že i ty české firmy nepřelepily všechny svoje billboardy tou vlajkou, některé 
které mají a budou muset být odstraněny, tak samozřejmě pronajímají vesele dál a dokonce podle našeho zjištění 
v nedávné minulosti je to pár týdnů, tak oni začali i tyhle plochy více inzerovat, než tomu bylo předtím a stát k 
tomu nečině přihlíží, jaká je tady vymahatelnost práva prosím pěkně.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Já možná tady doplním vyjádření mluvčího Svazu provozovatelů venkovní reklamy, které ho jsem dnes 
kontaktoval prostřednictvím emailu a který mi sdělil "Plochy, které nabízíme jsou postaveny v souvisle 
zastavěném území, tak jak je nebo bylo v zákoně definováno i když se některé z nich mohou nacházet u dálnic, 
tak se na ně odstraňování nevztahuje.", souhlasíte s tímto postojem?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Určitě, zákon samozřejmě neodstraňuje úplně všechny billboardy u dálnic, samozřejmě tam je to zastavěné 
území, kde mizet nemusí, ale ty billboardy, o kterých já se bavím a na které poukazuji a které jsou komerčně 
pronajímány, tak to jsou často i billboardy, které v zastavitelném území není, je to jednoznačná záležitost a druhá 
ještě poznámku k tomu, Svaz provozovatelů venkovní reklamy, to je organizace pořád té samé jedné firmy 
Bigboard a ty další firmy, které odstranily skutečně do toho 1. září loňského roku, ty v ní nejsou, to znamená tihle 
hovoří jenom jinými ústy, ale pořád jaksi ten, kdo řídí ta slova, tak to je pořád ta stejná firma.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a odpovědi Vojtěcha Razimi, ředitele neziskové organice Kverulant. Je 

nějaký posun, pokud jde o tu ústavní stížnost skupiny senátorů, kterou senátoři podali loni asi měsíc před 
vstupem toho zákazu v platnost?  
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Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Žádný posun není, musím říct, že mi očekáváme to rozhodnutí Ústavního soudu v zásadě každým dnem, protože 
ono na té stížnosti není toho mnoho, co zkoumat, ona je to v zásadě dvoustránková stížnost, kde je napsáno, 
tenhle zákaz se nám nelíbí. Navíc byla podána.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Oni tam argumentují, jestli si dobře vzpomínám, nemožností podnikat nějakými mařenými investicemi, takovýmito 
argumenty.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Ano, tahle argumentace tam je, nicméně pojďme si připomenout, že ten zákon byl již přijatý v tuto chvíli před 6 
lety, měl odloženou platnost pětiletou, to znamená 5 let jaksi mohli ty billboardaři se vyrovnat s tou situací, pět let 
jim stát dal ještě na to, aby na tom celém vydělávali, ještě pár poznámek k tomu, v čele těch senátorů, kteří podali 
tu ústavní stížnost byl pan senátor Chaloupek, to je ten pan senátor, který se na veřejnosti spíše profiloval jako 
ten člověk, co točí ty večerníčky s medvídky, to není člověk, který by celý svůj život zasvětil tomu, aby jsme tady 
měli libertariánské prostředí, aby jsme skutečně podnikatelům neházeli klacky pod nohy, pak bych možná si řekl 
ano dobře, tak tomuhle člověku to skutečně principiálně vadí, nicméně není tomu tak a já si myslím, že to celé 
jaksi vymysleli billboardáři a troufnu si spekulovat, že za to něco panu Chaloupkovi dali.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
To je ovšem jen spekulace.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

To je ovšem jen spekulace, nemám pro to žádné důkazy.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Když už jsem jednou citoval mluvčího Svazu provozovatelů venkovní reklamy, tak bych chtěl dát prostor ještě 
jednomu jeho vyjádření, které tak trošku polemizuje s vaším tvrzením, že to odstraňování probíhá pomalu, podle 
mluvčího svazu to tak není, podle něj dochází k odstraňování posledních billboardů a dokonce léta zmizí 
všechny.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Tohle prohlášení jsme už slyšeli kolikrát, jako tak pojďme třeba jenom k tomu prvnímu části toho prohlášení, tak 
kdyby se skutečně odstraňovalo rychle, tak už tam zbylo skutečně pár desítek těch billboardů a tomu bych já 
rozuměl, protože nebude vždycky úplně jasné, jestli je to v zastavitelném území nebo není a tam stát skutečně ať 
si s tím hraje poměrně třeba i roky, to já chápu, ale to gró dejme tomu 95% billboardů už mělo dávno zmizet a 
měli to udělat především ti billboardáři, ono se stává, že čas od času do toho billboardu někdo narazí a už se to 
stalo i v letošním roce. V dubnu se o billboard tuším na D11 zabil nějaký mladý člověk, byl to billboard polepený 
tou vlajkou, my jsme na to dávali trestní oznámení jak na ty billboardaře, tak na pana ministra Ťoka, respektive na 
jeho podřízený, bohužel, státní zástupce se rozhodlo, že tohle není trestným činem, že tohle není zvyšování 
obecného nebezpečí, tedy trestní čin obecního ohrožení a věc odložil, je mi to strašně líto.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Já tady možná doplním informaci, že vy zřejmě mluvíte o smrtelné dopravní nehodě, ke které došlo 7. dubna 
2018 na dálnici D11, podle policie ale bylo bezprostřední příčinou té nehody fakt, že řidič byl pod vlivem alkoholu, 
hrál tedy ten billboard nějakou roli?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

I kdyby ten řidič byl pod vlivem alkoholu a já nebudu zpochybňovat prohlášení policie, tak přeci jenom každý má 
určitý nárok na to, aby za chybu neplatil příliš, jestliže řídíte opilý vozidlo, tak jako samozřejmě mají vám sebrat 
řidičák, určitě máte dostat obrovskou pokutu, ale nemáte za přece zemřít a to je to, co se stalo díky tomu, že 
billboardáři ten billboard neodstranili a v důsledku toho, že ministr Ťok a jeho chlapci a děvčata nekonali.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
A vy máte nějaký důkaz o tom, že ten billboard skutečně způsobil smrt toho řidiče, že k tomu úmrtí by nedošlo, 
kdyby tam ten billboard nestál, já jsem se na toto téma také ptal mluvčího Svazu provozovatelů venkovní reklamy, 
on mi řekl, že majitel toho billboardu nebyl vůbec policií kontaktován, že ten billboard zřejmě v tom žádnou 
skutečně prvoplánovou fyzickou roli nehrál.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Víte co, my nejsme účastníci trestního řízení, takže my nemůžeme nahlédnout do spisu, ale jestliže nebyla 
kontaktována ta billboardová společnost, tak je něco špatně, vždyť přece ta policie nebo státní zástupce, ke 
kterému jsme to trestní oznámí podávali, tak logickým krokem by bylo nechat vypracovat znalecký posudek, který 
by řekl ne, ten billboard za to nemohl, ten billboard nezvýšil to nebezpečí, nic takového není, takže jsou to 
spekulace, jestli by ten člověk žil, kdyby tam ten billboard nebyl. Nicméně je to řekněme fatální důsledek porušení 
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zákona, proto si myslím, že to patří před trestní senát.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Říká ředitel obecně prospěšného společnosti Kverulant Vojtěch Razima, který dnes přišel do Dvacítky 

Radiožurnálu. Největší provozovatel reklamy u dálnic firma Czech Outdoor se podle médií s ministerstvem teď 
dohodla, že své billboardy odstraní dokonce září, myslíte si, že se tak skutečně stane?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Já si nejsem úplně jist, myslím, že to nestihnou, mají na to měsíc, těch billboardů jsou určitě ještě stovky a navíc 
je to ještě další slib od někoho, kdo své sliby neplní, ale jako problematické na celé té věci je, že pan ministr Ťok 
z toho má radost a děkuje jim, že teď se rozhodli, že budou dodržovat zákon, to je absurdní situaci, já mám pocit, 
že kdyby pan Ťok svolal tiskovou konferenci, nebo pan Ťok by měl svolat tiskovou konferenci, kde oznámí, že za 
ministerstvo dopravy zahájilo správní řízení s billboardaři o výši pokuty, kterou budou platit za to, že tady 
soustavně porušují zákon a teď se bude tak maximálně jednat o tom, jestli ta pokuta bude půl miliardy korun, 
nebo jestli to bude miliarda korun, což by podle mého názoru jako vzhledem k těm tržbám, které billboardaři mají, 
nebyla neadekvátní částka.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Má vůbec ministerstvo z právního hlediska přistupovat na podobné dohody, ty billboardy jsou nelegální, mají být 
pryč, je možné, aby státní orgán kývl na dohodu, která vlastně toleruje to nelegální chování dál do budoucnosti, 
byť třeba pokud se to tedy splní, tak na jeden měsíc?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Mě to přijde strašně absurdní tahle ta záležitost, vyjednávat s někým, kdo tady porušuje soustavně zákon, já tomu 
nerozumím a další věc, a co jsme za to my jako veřejnost dostali, co pro nás ten ministr Ťok, kterého my si tam 
platíme, co pro nás jako vyjednal, já tomu nerozumím, vyjednal pro nás to, že někdo, kdo má dodržovat zákon, ho 
skutečně bude dodržovat, to je opravdu absurdní záležitost, já si dovolím ještě jednu poznámku k tomu, já bych 
strašně rád, aby v České republice už konečně začal vládnout spíše zákon a ne nějaký pan ministr Ťok se svým 
vyjednáváním a tak dále.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Neobáváte se, že takové zprávy o dohodě mezi provozovateli a ministerstvem mohou být jenom taková mediální 
bublina, která splaskne až opadne zájem, protože ten samozřejmě zvýšilo to roční výročí platnosti zákazu, 
novináři se ptají, zjišťují, jak je to možné, že stát nebyl schopen rok zajistit, aby majitelé těch reklamních ploch 
respektovali zákon, obáváte se, že by mohlo dojít k tomu, že opět ta bublina splaskne a nebude se dále dít nic a 
nebo podobně pomalým tempem jako dosud?  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  
Já si zkusím určitou neskromnost, já mám takový pocit, že kdyby jsme jako Kverulant soustavně neříkali, 

podívejte a tady platí nějaký zákon o billboardech a ten se jaksi neplní a oni ty billboardy nemizí a tak dále, tak by 
to možná nakonec vedlo k tomu, že v tichosti se tenhle ten problém úplně opustí a nakonec tam ty billboardy 
možná zůstanou a po čase možná přijde někdo s nějakou novelou, já si myslím, že ten náš soustavný boj proti 
tomu a to soustavné upozorňování na to, že je to špatně a že s billboardy vypadá Česká republika jako země 
troglogitů ovládaných reklamou, že to konečně už jaksi přinese ovoce a ty billboardy dřív nebo později zmizí.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
Dvacet minut je skoro za námi, jejich hostem byl Vojtěch Razima, ředitel nevládní organizace Kverulant, díky za 

rozhovor.  
 
Vojtěch RAZIMA, ředitel nevládní organizace Kverulant  

Děkuji za pozvání.  
 
Jan MOLÁČEK, moderátor  
A všem, kdo nás poslouchali, díky za pozornost, hezký večer přeje Jan Moláček.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Jan BUMBA, moderátor  
V sobotu uplynul rok od začátku platnosti zákona, který výrazně omezil možnosti bilboardové reklamy u dálnic a 
silnic první třídy. V praxi to znamená, že už rok vídáme kolem silnic a dálnic velké množství českých vlajek, 
kterými provozovatelé bilboardy často zakryli. Samotných konstrukcích velkoplošných poutačů ale zmizela, podle 
informací ministerstva dopravy jen menšina z několika tisíc. Proč trvá odstraňování bilboardů tak dlouho. Dobrý 
poslech přeje Jan Bumba. A naším hostem je dnes George Kisugite, člen Správní rady svazu provozovatelů 
venkovní reklamy a jednatel společnosti Czech Outdoor. Dobrý den.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Dobrý den vám i posluchačům.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Pane Kisugite, dá se říci, jak často jste v posledních dnech slyšel tu otázku, proč to jde tak pomalu s 
odstraňováním bilboardů u dálnic.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Samozřejmě, tato otázka je velmi frekventovaná a musím trošku ji uvést na pravou míru. Dnes, když vyrazíte po 
dálnici D1, tak zjistíte, že bilboardy, které jsou v majetků členů svazu provozovatelů venkovní reklamy, tak už tam 
pravděpodobně nenajdete ani jeden.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
No jenže pak jsou taky firmy, které nejsou členem tady toho svazu, takže jistě ještě těch bilboardů je dost a dost, 
které ještě nebyli odstraněny.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano, do máte pravdu. My samozřejmě jako členové svazu jsme, jak jste tady říkal, na známky, jaksi na známku 
jakéhosi tichého protestu. Ty bilboardy polepili českými vlajkami. Když říkáme tichý protest, tak si rovnou 
řekněme, čeho se ten tichá protest měl týkat. Představte si, že máte společnost, které stát formou nájemních 
smluv a formou jakýchsi vydaných správních rozhodnutí garantoval její podnikání na nějakou dobu dopředu. Pak 
stát přijme zákaz bilboardů, proto tomu samozřejmě nic nemáme, to je svaté právo státu v rámci bezpečnosti 
takovéto opatření přijmout, ale podle našeho názoru by se měl jaksi ústavně komformě vypořádat s těmi svými 
minulými závazky a to se prostě nestalo.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
My se ještě dostaneme k tomu, jaké můžou být právní souvislosti, jistě se dostaneme i k té ústavní žalobě 
podané částí senátorů, ale nejprve se soustředně na to odstraňování bilboardů. Máte celkový přehled o tom, kolik 
ještě bilboardů bude třeba odstranit nebo vy se prostě soustředíte jen na ty firmy, které jsou členy vašeho svazu.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Samozřejmě se soustředíme pouze na firmy, které jsou členy našeho svazu, protože ostatní jsou jaksi svébytní 
podnikatelé a my nemáme jaksi povědomi o jejich činnosti, takže co se týče našeho svazu, tak jak říkám na D1 
dnes už nenajdete žádný náš Bilboard, takže z našeho pohledu to máslo na hlavě žádné nemáme.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A z toho celkového počtu firem, které podnikají v tomto byznysu, kolik z nich je členem vašeho svazu. Jaké 
procento zhruba.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
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Je to řádově 65 % celého trhu. Samozřejmě vzhledem našeho svazu není žádný další velký hráč ve venkovní 
reklamě, který provozoval nebo respektive ještě provozuje svoji reklamu u dálnic a to je ta americká společnost 
ACE media, určitě jste o ní nějakým způsobem slyšel, zatímco my se k tomu zákonu stavíme čelem, to znamená, 
že jsme jaksi demontovali, napřed přelepili a po té demontovali, čili v souladu se zákonem, tak společnost AC 
Media do dneška, když se pojedete po té dálnici jak jsem říkal podívat, tak tam mají bilboardy najdete netknuté, 
vylepené, komerčními klienty vylepené, takže oni provozují a jaksi k odstraňování se vůbec nemají. Kromě toho je 
jich všeobecně známá věc, že chystají arbitráž a už Českou republiku jaksi písemně vyzvali k tomu, aby se k té 
arbitráži vyjádřila, čili blíží se, když to řeknu s jistou mírou zjednodušení velký bilboardová arbitráž s americkou 
firmou ACE media.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Možná, pokud na ni dojde samozřejmě. Co ten rok, po který je v platnosti ten zákon omezující bilboardy 
znamenal vlastně pro váš byznys.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak samozřejmě to, že se zákaz bilboardů jaksi přiblížil, to jsme věděli několik let dopředu.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
5 let.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
5 let, přesně tak. Je to i s povděkem, že jste si tu problematiku dobře nastudoval, pane redaktore, takže jsme měli 
možnost na ten zákon se připravit a to jsme také udělali, čili my jsme vlastně s tím snížením toho byznysu vlastně 
srovnaní a v těch našich ekonomických plánech to tím pádem neznamená nějaký, nějakou katastrofu.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Dá se to kvantifikovat ta ztráta. Myslím tem rok, kolik vydělávali ty bilboardy, které byly umístěny u dálnic a silnic 
první třídy.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak to úplně takhle z hlavy neví. Ono samozřejmě jedna věc je, kolik ten bilboard utrží peněz, ale druhá věc je 
samozřejmě tím, jak ty bilboardy jsou jaksi rozmístěny po těch dálnicích, tak z hlediska jejich obsluhy, jinými slovy 
odevšať to k těm bilboardům je daleko, je to velmi náročné, protože si představte, že každá obsluha bilboardů 
sebou nese jakési dopravní opatření ve formě jakýchsi záborů, kužel a takovýchto aplikacích a šipek, protože 
samozřejmě je to v blízkosti dálnice, kde se auta pohybují jaksi vysokou rychlostí, takže i na tyto věci je třeba brát 
zřetel.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A pokud se to tedy nedá vyjádřit celkově, tak kolik mohl vydělávat jeden takový bilboard u D1.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
To je opravdu velmi individuální. Samozřejmě zjednodušeně lze říct, že ten zájem těch klientů se měří tou 
atraktivitou toho konkrétního bilboardu, čili z jaké dálky je vidět, v jakém úseku dálnice se nachází, protože 
samozřejmě bilboard, který je těsně za Prahou, tak je pro klienty zajímavější, než bilboard, který je v polovině té 
dálnice a tak dále a tak dále, takže říkám, velmi obtížně se to dá kvantifikovat.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Ať máme rámcově nějakou představu, taková hvězda mezi bilboardy na skvělém místě u D1, kolik mohl 
vydělávat.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak si představme nějakou tržbu, která je v desítkách tisíců korun ročně, to je tržba a proti tomu stojí samozřejmě 
náklady. To je nájem ředitelství silnic a dálnic. To je obsluha, jak jsem již tady říkal, tak když to takhle přes palec 
počítám, tak bych řekl, že to jsou jednotky tisíců korun, který ten bilboard jako vydělá čistého po odečtení všech 
nákladů a všech jaksi služeb s tím spojených.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Ten bilboard vydělal třeba méně, než třeba 10 000 ročně?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano, i takové bilboardy jsou a dokonce bych řekl, že jich je většina. Vy jste říkal ta hvězda, já se bavím spíš o 
nějakém takové velkém průměru.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Ty bilboardy, které tedy ještě dnes třeba jsou v té zakázané vzdálenosti od komunikací, ty už nevydělávají nic?  
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George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Já jsem tady říkal, že všechny zakázané bilboardy náš svaz již pravděpodobně všechny, mohou zbývat nějaké 
jednotky kusů, již odstranil, takže teď nevím, o kterým mluvíte, které zbývají, které nevydělávají.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Vy už tedy myslíte, že žádné takové bilboardy, nejenom u D1, ale ani u jiných komunikací firmy sdružené ve 
vašem svazu nemají. Ty bilboardy už tam prostě nejsou.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Říkám, zbývají poslední desítky kusů. Vždyť v té souvislosti vlastně města.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A ty poslední desítky, ty už prostě tam jsou jako kusy železa a ty už.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
No ty jsou polepeny těmi vlajkami, to znamená my hned po platnosti toho zákona jsme je polepili těmi vlajkami na 
znamení, že na těch bilboardech, v uvozovkách zakázaných nechceme vydělávat. Takže to je potřeba si říct.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Nakolik, nakolik přijde ta demontáž bilboardů.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Zase, souvisí to s tím, jaké všechny věci s tou demontáží souvisí, to znamená musí přijet nějaké auto, musí přijet 
nějaká šipka, musí se tam udělat nějaké to dopravní opatření tak, aby ta demontáž byla bezpečná. Čili lze to tak 
kvantifikovat, že jedna demontáž v závislosti na vzdálenosti mezi 20 - 30 tisíci korunami.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Hostem dnešního Interview je George Kisugite, člen Správní rady provozovatelů venkovní reklamy. Berete to v 
současné době tak, že je rozhodnuto a je jenom otázka času, kdy budou ty konstrukce bilboardů všechny 
odstraněny, nebo předpokládáte, že by se ještě mohla změnit legislativa a bilboardy by se mohly vrátit.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak jedna věc je, že i když se legislativa v budoucnu změní, hypoteticky, tak to nic nemění na tom, že ten zákon 
prostě platí a proto my jsme se mu podřídili a ty bilboardy jsme za A jaksi zalepili těmi českými vlajkami a za B 
jsme odstranili. Takže na tom se už nic nemění. A jestli se do budoucna legislativa změní, to samozřejmě 
uvidíme. Samozřejmě ve světě je relativně běžné to, že u dálnic je možné umísťovat nějakou reklamu, která je 
spojená s nějakou obslužností té dálnice s nějakými restauracemi a firmami v blízkosti té dálnice. Je to svým 
způsobem logické, protože takováto reklama jaksi usnadňuje orientaci těch řidičů na té komunikaci a oni mají 
možnost s dostatečným předstihem se rozhodovat, jestli sjedou na tomhle sjezdu nebo na tom dalším sjezdu, 
takže myslíme si, že správná legislativa v tom by se měla ubírat zhruba tímto směrem, to znamená povolit 
reklamu místních podnikatelů v blízkosti dálnice.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Snažíte se v tomto směru i nějak lobovat. To samozřejmě já nemyslím nějaké sprosté slovo. Tím myslím, jestli se 
normálně snažíte ovlivňovat zákonodárce v tomto duchu. Legálně.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ne, žádnou aktivitu jsme v tomto směru nevyvinuli. Je to čistě moje nějaká úvaha, která jaksi vyplývá z nějaké 
zkušenosti ze světa.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
S jakou nadějí pro bilboardy sledujete právě tu ústavní stížnost skupiny senátorů, o které už jsme kratičce mluvili 
na začátku. Oni navrhují zrušit část té novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měli reklamní plochy 
zmizet. Jakou pozornost tomu věnujete, jak to dopadne u ústavního soudu.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak na začátek bych řekl, že mi si samozřejmě nesmírně vážíme, že se našli nějací lidé, kteří si vlastně uvědomili 
tu velkou nespravedlnost, která tady nastala a jetady potřeba říct, že ta stížnost senátorů nemířila proti zákazu 
bilboardu u dálnic. Stejně tak my také nebrojíme proti zákazu bilboardů u dálnic, ta stížnost senátorům mířila k 
senátorům právě proti tomu, že se ten stát ústavně, komformě nevypořádal s těmi svými závazky, které v 
minulosti uzavřel. To byly smlouvy a to byla ta vydaní správní povolení.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A to myslíte nějaké smlouvy, které by přesahovali tedy tu pětiletou lhůtu, než naběhla platnost toho zákona?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnoti Czech Outdoor  
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Ano, přesně tak to je. Stát skutečně uzavřel smlouvy, které podnikatelů umožňovali být u těch dálnic jaksi po 
dobu delší, než byla ta lhůta odstranění těch reklamních zařízení a toto i povolil těmi vydanými správními 
rozhodnutími, takže ty podnikatele, včetně nás samozřejmě, se ocitli v takových řekl bych kleští. Na jedné straně 
platí zákon a na druhé straně prostě byly nějaké závazky, které ten stát v minulosti uzavřel.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Vy jste říkal stát uzavřel smlouvy, ale já jsem četl, že řada těch bilboardů je na soukromých pozemcích. Tak jak to 
je, kdo uzavíral jaké smlouvy.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak v zásadě z toho znervózněli podle těch podnikatelů. Členové našeho svazu měly smlouvy právě s tím státem. 
Byla to zejména společnosti Czech Outdoor, která měla smlouvu s Ředitelství silnic a dálnic a ta smlouva právě 
přesahovala tu dobu jaksi povinného odstranění bilboardů.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Moc se omlouvám, že vám do toho skáču, ale o kolik byly delší ty smlouvy, o kterých tedy hovoříte, než ta lhůta.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Těch smluv bylo několik. Nebyla to jedna jakási velká smlouva a v tu dobu přesahovala řádově v letech, tuším od 
jednoho do několika let, asi takhle byly ty lhůty, které to přesahovaly, ale co se týče té americké společnosti ADE 
media, o které jsem se tady zmiňoval, tak tam dokonce oni mají jaksi ta právní rozhodnutí vydaná na dobu 
neurčitou a i ty smlouvy zpravidla uzavírají právě s těmi soukromými subjekty a právě ty soukromé subjekty měli 
jaksi ty pozemky v blízkosti té dálnice, takže toho ta americká firma využila. Uzavřela s nimi smlouvu na desítky 
let dopředu a z toho důvodu oni si budou pravděpodobně nárokovat jakousi tu arbitráž, u které jsem také, také již 
hovořil.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Tam zase, tam zase s právního hlediska s arbitráží musí souhlasil obě strany, takže tam je pochopitelně otázka, 
jestli na tu arbitráž nakonec dojde, to může být jenom jakási taktika vyjednávání, ale zajímalo by mě tedy, co je 
týká tedy vašich firem, pokud jste s ŘSD měli uzavřené nějaké smlouvy, které by byly v platnosti třeba rok, dva tři. 
Kdyby vám nechali doběhnout prostě tu smlouvu na ten rok, dva tři, tak by byste s tím byli jaksi smířeni a dál 
byste neměli žádné právní požadavky nebo rozepře.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnoti Czech Outdoor  
Je to přesně tak, jak říkáte. My jsme jenom, my jenom říkáme, stát by měl dodržet všechny svoje minulé závazky, 
které uzavřel.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Myslíte, že tu dnešní situaci, kdy některé bilboardy a vy už jste říkal, že to jsou jiné firmy, ale že některé bilboardy 
stále ještě u těch dálnic a silnic první třídy jsou. Je možné to kvalifikovat jako jednoznačné porušování zákona.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano, zcela jistě. Jsou firmy tady, na které ten zákon přímo mířil. Přímo víceméně cílil na to jejich podnikání a 
jestliže dodneška ty bilboardy stojí, jinak zcela jistě je to porušení zákona.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Je pro ty provozovatele bilboardů výhodné to takhle risknout? Nechat tam ty bilboardy s nějakou hrozbou sankce, 
protože prostě ten bilboard tolik vydělává.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Myslím si, že to není, že to není otázka toho, že hrozbou sankce, že bilboard hodně vydělává. Spíš je to otázka 
toho, že pro ty úřady je reálně a objektivně velmi obtížné zjistit nějakého skutečného majitele toho bilboardu. 
Vemte si, že my jako Czech Outdoor jsme se k těm bilboardům hlásili. Každý bilboard jsme měli pojmenovaný 
cedulkou, takže komunikace s námi byla pro ty úřady velmi jednoduchá jo. Pak samozřejmě najdete bilboardy, na 
kterých žádná cedule není. Žádné jméno toho provozovatele, tak jak ten stát má vlastně zjišťovat, čí ten bilboard 
jakoby je.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
No ten zadavatel reklamy přeci musí někomu platit peníze.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnoti Czech Outdoor  
Ano, ano, přes zadavatele reklamy se to skutečně dá zjistit nějakou velmi složitou metodou. Určitě jsem 
přesvědčený o tom, že ty úřady se o to pokoušejí a když někdo se chce se schovávat, tak určitě se schovávat 
bude. Vemte si, že ta americká firma ADE Media přes jaksi půl roku před platností toho zákona zrušila českou 
pobočku v České republice, pro úřady to znamená, že musejí svoji korespondenci směřovat někam do New 
Yorku a nejsem si jistej, jaká ta odezva na tu korespondenci je. Asi nebude nějaká velmi vstřícná. Takže to jsou 
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účelové kroky, kterými je možné se vlastně paradoxně v platnosti toho zákona nějakým způsobem bránit, ale 
říkám, to nejsou naše metody. My se k tomu hlásíme, všechny bilboardy jsme měli pojmenované a s námi ta 
komunikace byla velmi jednoduchá.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Tam vlastně ty poslední zprávy hovořili o tom, že Czech Outdoor se zavázal odstranit všechny svoje bilboardy do 
konce září, jestli se nepletu. To je pravda.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
To určitě platí a říkám, teď už jsme někde, zbývají určitě nějaké poslední jednotky, jestli desítky kusů, ale už je to 
minimální množství.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Máte zbraň, že nějaké povědomí, nebo nějakou informaci o tom, že by už někdo dostal pokutu za neodstraněný 
bilboard.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Úplně upřímně to nevím, pane redaktore, to nemůžu říct, nemám takové povědomí.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Pokud byste se takhle domluvili s ministerstvem dopravy, prohlásili jste tedy, že své bilboardy odstraníte a tak 
dále, chcete mít prostě zadobře s ministrem dopravy, je to pro vás výhodné?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak pro nás je hlavně výhodné zákony, takže spíš než nějaká dohoda s ministerstvem dopravy, jak je to tady 
prezentování, tak spíš bych řekl, že je to opravdu snaha dodržovat zákony, protože jak říká, ke všemu se 
hlásíme, zákony se snažíme dodržovat, bilboardy jsme přelepili, následně odstranili, byť trošku časově nám to 
samozřejmě trochu haprovalo, tak tím, že to je složitý proces, tak to lze trochu pochopit, takže tohle je pro nás 
důležité dodržovat zákon.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Hostem dnešního Interview je George Kisugite, člen správní rady svazu provozovatelů venkovní reklamy a 
jednatel firmy Czech Outdoor. Plně rozumím tomu, že hájíte svůj byznys a svojí firmu, ale zároveň zkusím 
nabídnout ještě i takový alternativní pohled, nepříjde vám nápadné, kolik bilboardů v Česku jsme měli, pořád ještě 
máme, ve srovnání s Německem nebo Rakouskem.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Víte, to je takové bych řekl populární téma, ale vezměte si, jak dlouho se jaksi ten reklamní průmysl vyvíjel v 
Německu, jsou to desítky let.V Čechách se po revoluci vyvíjel vlastně nějakým způsobem skokově.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A živelně.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
A živelně. Neřekl bych, že takhle, že živelně, ale v rámci platné legislativy, to znamená, že jestli my jako 
podnikatelé v /nesrozumitelné/reklamě jsme měli možnost v tom podnikat, tak jsme to prostě dělali. Dělali jsme to 
přesně podle platných zákonů, takže jestliže platné zákony umožňovaly, že těch bilboardů bude já nevím, větší 
počet, než na jaksi kilometr běžný komunikace, než je třeba v Německu, tak prostě se to tak stalo, čili to je otázka 
prostě platných zákonů, v kterých, v rámci kterých my jsme se pohybovali.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A pokud ale tedy se vrátím k tomu Německu a Rakousku, vy jste říkal, že to je, jestli to jsem to právně pochopil 
nějakého dlouhodobějšího vývoje.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Určitě.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
A není tedy logické, že i v České republice ten vývoj směřuje takovým směrem?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
No, my třeba říkáte Rakousko, ale máte vy osobně povědomí o tom, jak to vypadá ve Vídni s bilboardama?  
 
Jan BUMBA, moderátor  
No, nemluvíme o Vídni, o tom, jak v těch zastavěných plochách přece ani ten nový zákon nenařizuje 
odstraňování těch bilboardů. My mluvíme o té dálnici mimo městy.  
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George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Anno, je to tak, ale když přijíždíte do Vídně, že už na té dálnici jaksi, když se blížíte k té Vídni, tak nějaké 
bilboardy najdete jo a co se týče zastavených oblastí, tak třeba ve Vídni je třeba významně víc bilboardů, než je 
třeba v Praze, takže ono je to takové populární zaklínadlo Německo, Rakousko, ale realita je taková to, že i v tom 
Rakousku například se to vyprofilovalo tak, že těch bilboardů je tam reativně hodně. My o tom trošku něco víme, 
protože tam máme jaksi naší sestřenici, naše spřátelená firma tam podniká, takže víme, jaká ta problematika v 
tom Rakousku je.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Já vůbec nepochybuji i tom, že máte mnohem detailnější znalosti než já, ale jako člověk, který určitě jezdí hodně 
po Evropě je to přece zjevné ty rozdíly, ten rozdíl, které vypadaly dálnice a silnice první třídy v Česky a třeba v 
tom Německu.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano, jak říkám, já to přičítám tomu vývoji, jak se vyvíjela legislativa v Německu a tak, jak se vyvíjela legislativa v 
Česku.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Jakou roli pro vás osobně hraje estetické hledisko. Vám osobně líbí se to ty bilboardy u dálnic.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
No, říkáte, líbí se to, samozřejmě, každý bilboard který my jsme u dálnice postavili, tak prošel nějakým 
schvalováním. Prošel schvalováním za A z hlediska jaksi dopravního, to znamená jakési potvrzení od silničního 
správního úřadu, což je v reálném případě ministerstvo dopravy a pak samozřejmě i z hlediska schvalování 
místní příslušnost stavebního úřadu a tenhle příslušný stavební úřad v rámci toho svýho schvalování si může a 
taky to zpravidla dělal, posuzovat i tohle to estetické hledisko, čili není to tak, že jaksi živelně se staví bilboardy 
bez ladu a skladu. Ne, je to velmi složitý legislativní proces, který byl vždycky relativně v rámci toho příslušného 
řízení velmi regulován a velmi, velmi složitý byl.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Já té argumentaci myslím dobře rozumím, ale tím jste trošku tu otázku posunu někam jinam. Mě by zajímalo, 
jestli vám osobně se líbí ty bilboardy u dálnic. Ne to, jestli to prošlo nějakým schvalovacím procesem.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Vám osobně se líbí, přijde vám to lepší, než volná krajina?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ano, navíc existují studie, že jaksi jestliže v případě nějakém monotématické krajiny a monotématické 
komunikace, tak jestliže tam tomu řidiči přicházejí nějaké vzruchy, tak paradoxně vést i k nějakému zlepšení 
bezpečnosti dopravy, byť se to zdá na první pohled nelogické, tak k tomu existují i poměrně sofistikované studie, 
které toto říkají.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
No, na druhou stranu jsou tady jiné studie, třeba spolek Kverulant tvrdí, že bylo zpracování přes 20 studií, které 

se shodují v tom, že reklama má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu, vy se usmíváte, s tím 
nesouhlasíte tedy?  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak já hlavně nevím, kdo je spolek Kverulant. To je onen pan Razima, ale ten přece nemá s venkovní reklamou 

nic společného, proto jsme byli v pátek velmi v šoku a velmi jsme byli překvapeni, když Český rozhlas pořádal v 
jakémsi pořadu 20 minut Radiožurnálu, jakousi diskuzi kolem venkovních bilboardů a pozval tam právě tadyhle 
toho pana Razimu.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Počkejte, to přece není pro vás neznámý člověk. Pan Pavlas, který je prezidentem svazu provozovatelů reklamy 
se s panem Razimou mnohokrát potkal i v různých diskuzích. Vy přece musíte vědět, že spolek Kverulant dlouhá 

léta se zasahuje o zákaz bilboardové reklamy u dálnic.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Samozřejmě, že ho znám, ale já se ptám, z jakého důvodu ho pozval Český rozhlas k diskuzi, která se měla týkat 
odstraňování bilboardů.  
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Jan BUMBA, moderátor  
Počkejte, já teďka nemůžu vám vysvětlovat, jaký dramaturgický záměr měli kolegové na sesterské stanici, ale mě 
zpátky k těm studiím. Vy ty studie, které předkládá třeba spolek Kverulant nebo které se objevují v argumentaci 

ministersva reklamy, ty vy pokládáte za irelevantní? Ty studie, které docházejí k závěru, že ty bilboardy jsou 
nebezpečné.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak tak, tak co se týče pana Razimy, tak to co říká, tak to jsou čistokrevné nefalšované lži. Žádné takové studie 
neexistují. Vždyť pan Razima přece z toho má svůj byznys. Pan Razima, co on dělá, on sedí doma, listuje v 
novinách a hledá nějaké populární téma, na kterém by se přiživil, teď to jsou bilboardy, tak on rozesílá na 
všechny strany maily, v kterých říká budu bojovat proti bilboardů, pošlete mi prosím 500 korun.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Pane Kisugite, není tady pan Razima, takže my nemůžeme argumentovat v jeho prospěch nebo proti němu. Mě 
zajímá ta bezpečnost, když vidíme zprávy o tom, že nějaké auto narazilo do bilboardu a ten řidič zemřel, tak ta 
ani možná nepotřebuju nějakou dalekosáhlou studii. Vy ale tedy nepřiznáváte, že ty bilboardy můžou být 
nebezpečné.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Ne, já jenom říkám, že žádné takové studie nejsou. Tak pojďme je vypracovat, pojďme se na tom seriózně 
zamyslet a pojďme o tom seriózně diskutovat. Já jenom říkám, že žádné takové studie nejsou a mimochode, ten 
bilboard, o které tady mluvil právě pan Razima v tom vysílání s pane Holáčkem v pátek, tak to prostě bilboard, to 
prostě je situace, respektive kde to, že v tom bilboard hrál nějakou roli, to se neprokázovalo, my jsme nebyli 
vůbec Policií České republiky kontaktovaní, že by náš bilboard někde způsobil nějakou nehodu. Jediné, co se ví, 
tak že ten člověk měl 2, 7 promile alkoholu v krvi a jel nějakou obrovskou rychlostí po dálnici, tak to je 
samozřejmě ta hlavní příčina.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Když dojde k nějaké nehodě, při které třeba došlo ke zranění nebo k úmrtí kvůli střetu s bilboardem, cítíte za to 
jakoukoliv zodpovědnost.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Zatím naše společnost nebo náš svaz nic takového nezaznamenal, že by se někdo v uvozovkách někdo zabil o 
bilboard, takovou situaci jsme opravdu nezaznamenali.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Jak je možné, že jste to nezaznamenali, když se to objevuje mezi zprávami, které jsou normálně potvrzeny policií, 
že prostě dochází ke střetům s bilboardy.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Tak možná to jsou nějaké bilboardy, které nejsou v majetku členů našeho svazu. Vemte si, že společnost Czech 
Outdoor, když stavěla bilboardy u dálnic, tak ty samozřejmě musely být vybaveny bezpečnostními prvky. On na to 
už dlouhá léta platí zákon, jak musí vypadá bilboard, má-li být v blízkosti komunikace a jestliže ten bilboard teda 
tak vypadá, ty bezpečnostní prvky tam jsou, tak asi ta pravděpodobnost jakéhosi fatálního následku nebo vůbec 
srážky s tím bilboardem je významně nižší.  
 
Jan BUMBA, moderátor  
Hostem dnešního Interview byl George Kisugita, člen správní rady svazu provozovatelů venkovní reklamy a 
jednatel společnosti Czech Outdoor. Já vám děkuji, že jste přišel a děkuju za rozhovor. Na shledanou.  
 
George KISUGITE, člen Správní rady svazu provozovatelů, jednatel společnosti Czech Outdoor  
Také děkuji. Pěkný den.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

8. Policie odložila kauzu Aktip   

Skóre: 1.00 

Název: Policie odložila kauzu Aktip 

Zdroj: ČT 1 

Datum: 07.11.2018 

Relace: Události 
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Pořadí: 15 

Zpracováno: 08.11.2018 03:30:47 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT1 

Identifikace: TVT120181107040014 

Čas vysílání: 19:00 

Čtenost: 1622470 

ProfilID: ISA 

Domicil: e311a060.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka  
Policie odložila trestní oznámení na pražský terapeutický institut AKTIP. Podala ho organizace Kverulant poté, 

co Česká televize odvysílala dokument mapující tamní praktiky. Do centra pak zamířila i řada dalších kontrol. 
Čerstvé rozhodnutí vyšetřovatelů ještě posoudí státní zástupkyně.  
 
terapeutka z centra AKTIP /Infiltrace: Obchod se zdravím (2018), režie: Š. Maixnerová, záběry skryté kamery/  
Tak jsme ji opravdu po roce donutili, tady ještě s kolegou, aby si našla milence, kterej ji prostě bude mít rád jako 
ženu, a ta paní je bez metastáz.  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Receptů, jak vyléčit rakovinu, představila terapeutka z centra AKTIP v dokumentu hned několik.  
 
redaktorka  
Co vykadil?  
 
terapeutka z centra AKTIP /Infiltrace: Obchod se zdravím (2018), režie: Š. Maixnerová, záběry skryté kamery/  
Rakovinu.  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Se skrytou kamerou tady herečka Ivana Lokajová absolvovala řadu dalších sezení. Po odvysílání dokumentu 
začala praktiky v centru AKTIP prošetřovat také policie. Teď kriminalisté případ odložili s tím, že se nepodařilo 
prokázat spáchání trestného činu.  
 
Tomáš HULAN, mluvčí pražské policie  
Například nemůžeme vést trestní řízení pro podvod, neboť jsme prošetřováním zjistili, že se pacienti podrobují v 
této společnosti léčbě na bázi dobrovolnosti, kdy jsou zároveň informováni svými ošetřujícími lékaři.  
 
Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora  
Mě celkem nepřekvapilo, že policie ten případ odložila. Proože to odpovídá naší zkušenosti, že orgány činné v 
trestním řízení, ať už policie, tak státní zastupitelství prostě nemají zájem podvody ve zdravotnictví řešit.  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Sama lékařská komora vede s několika lékaři z institutu disciplinární řízení. Jeden z tamních poskytovatelů dostal 
pokutu od magistrátu, zatím nepravomocně. To je ale podle policie další důvod, proč nemůže vést trestní řízení.  
 
Tomáš HULAN, mluvčí pražské policie  
Neboť nemůžeme vést takzvaně zdvojené řízení.  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Státní zástupkyně se ale závěry policie chce ještě zabývat.  
 
redaktorka /citace: Simona KRUPOVÁ, státní zástupkyně, Obvodní státní zast. pro Prahu 2//Zdroj: vyjádření pro 
ČT/  
"Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu."  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Jednatelka centra od začátku veškerá obvinění odmítá.  
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Jarmila KLÍMOVÁ, jednatelka konzultačního a terapeutického institutu Aktip /168 hodin, květen 2018/  
Můj názor je, že byl ten dokument natočen velice účelově, velice jednostranně.  
 
Tereza STÁRKOVÁ, redaktorka  
Právě dokument ale uspíšil přípravu nového zákona, který má dát léčitelským službám pravidla. Ministerstvo 
zdravotnictví ho dokončilo minulý měsíc. Tereza Stárková, Česká televize.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

9. Policie musí znovu prošetřit praktiky terapeutického centra Aktip   

Skóre: 1.00 

Název: Policie musí znovu prošetřit praktiky terapeutického centra Aktip 

Zdroj: ČT 1 

Datum: 06.12.2018 

Relace: Události 

Pořadí: 26 

Zpracováno: 07.12.2018 04:16:11 

Jazyk: cz 

Oblast: Televize 

Zkratka oblasti: TV 

Zkratka zdroje: TVT1 

Identifikace: TVT120181206050025 

Čas vysílání: 19:00 

Čtenost: 1622470 

ProfilID: ISA 

Domicil: e340a078.txt 

Zkratka skupiny: TR 

Klíčová slova: Kverulant 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka  
Policie musí znovu prošetřit praktiky terapeutického centra Aktip. Podle státní zástupkyně případ odložila 
předčasně. Trestní oznámení na centrum podala organizace Kverulant poté, co Česká televize odvysílala 

dokument mapující tamní praktiky. Lidem s rakovinou tam například jako lék doporučovali detoxikaci organismu  
či pořízení milence.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Celostátní deníky 13 

Časopisy - motorismus a doprava 5 

Regionální deníky - Praha 2 

Časopisy - ekonomika a politika 1 

 

 

1. Mapa ukazuje rizika billboardů také v Praze   

Skóre: 1.00 

Název: Mapa ukazuje rizika billboardů také v Praze 

Zdroj: Právo 

Datum: 11.01.2018 

Str.: 13 

Mutace: Praha - střední Čechy 

Zpracováno: 11.01.2018 04:34:09 

Náklad: 133017 

Číslo: 9 

Rubrika: Praha - Střední Čechy 

Autor: (trj) 

Odkaz: http://pravo.novinky.cz/  

ISSN: 1211-2119 

Jazyk: cz 

Oblast: Celostátní deníky 

Zkratka oblasti: DC 

Zkratka zdroje: DCPR 

Identifikace: DCPR20180111060014 
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Čtenost: 278423 

ProfilID: ISA 

Domicil: P009P13G.TXT 

Zkratka skupiny: CE 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Na hlavních silničních tazích v Praze, stejně jako v celé republice, zůstávají billboardy hodnocené jako rizikové či 
problémové. Mapu pražských i mimopražských poutačů včera zveřejnila společnost Kverulant. org s tím, že jde o 

výsledek práce odborníků a jejich výzkumu. Z mapy plyne, že nebezpečných billboardů jen u některých tahů v 
Praze zůstávají desítky.  
Zprávu o svém výzkumném úkolu ohledně billboardů poskytla už loni pětice autorů z Fakulty dopravní ČVUT v 
časopise Silniční obzor. Odborníci analyzovali nehodovost a dopravní konfl ikty. Práce byla podkladem pro zákon, 
který (spolu s pražskými stavebními předpisy) měl od 1. září 2017 zařídit odstranění tří tisíc poutačů od silnic 
první třídy a od dálnic. "Více než čtyři měsíce po zákazu jich zmizelo jen pár desítek," upozornil Kverulant.org.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

2. Blíží se bitva s billboardáři   

Skóre: 1.00 

Název: Blíží se bitva s billboardáři 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Datum: 18.01.2018 

Str.: 7 

Zpracováno: 18.01.2018 04:17:13 

Náklad: 164820 

Číslo: 15 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: Jitka Vlková Tomáš Cafourek 

Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp 

ISSN: 1210-1168 

Jazyk: cz 

Oblast: Celostátní deníky 

Zkratka oblasti: DC 

Zkratka zdroje: DCMF 

Identifikace: DCMF20180118010014 

Čtenost: 605780 

ProfilID: ISA 

Domicil: M015A07A.TXT 

Zkratka skupiny: CE 

Klíčová slova: Kverulant 

Tisíce poutačů, které měly zmizet na podzim, stojí na svých místech. A hrozí kvůli nim arbitráž  
 
Arbitráž s provozovateli venkovní reklamy je na spadnutí. Ministerstvo financí vybralo advokátní kancelář Weil, 
Gotshal & Manges, aby Česko zastupovala proti firmě A. C. E. Media Ventures, která vlastní billboardy u dálnic a 
chystá se žalovat stát o 20 milionů eur (půl miliardy korun). Od září, kdy začal zákaz platit, zmizely z okolí dálnic a 
silnic první třídy nejméně tři stovky poutačů. Další tisíce však navzdory zákazu zůstávají.  
A. C. E. Media Ventures, vlastněná americkým podnikatelem Georgem Nussbaumem, už loni poslala ministerstvu 
financí předžalobní výzvu. Nyní po uplynutí lhůty šesti měsíců může kdykoliv podat žalobu a zahájit tím spor 
ohledně ochrany zahraničních investic.  
To je také důvod, proč ministerstvo zbrojí a vybralo advokáty. Kancelář Weil, Gotshal & Manges zastupovala 
Česko například u loňského sporu s britskou firmou WNC Factoring kvůli privatizaci Škodaexportu. Spor, v němž 
protistrana požadovala po Česku dvě miliardy korun, stát vyhrál.  
Kdy žaloba ministerstvu na stole přistane, nelze předvídat. "K probíhajícímu sporu v tuto chvíli nebudeme 
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poskytovat žádné informace," uvedl Tomáš Neščák, mediální zástupce A. C. E. Media Ventures.  
K věci se vlastník vyjádřil už dříve. "Není pochyb, že novela fakticky vyvlastňuje majetek naší společnosti, stejně 
jako již schválené a zaplacené licence a povolení, a to nejen v případě již realizovaných nosičů, ale i těch, které 
ještě postaveny nebyly, tyto ztráty nám stát musí nahradit," uvedl Nussbaum.  
A. C. E. Media Ventures přitom nepatří k těm společnostem, které by reklamní panely začaly v září odstraňovat 
nebo z nich alespoň stáhly komerční obsah. "A. C. E. Media Ventures panely zakázané zákonem u dálnic 
nejenže neodstraňuje, ale dokonce na nich stále vydělává, protože na nich nadále provozuje reklamu, přestože 
jsou již mnoho měsíců nelegální," říká majitel konkurenční společnosti BigBoard Richard Fuxa.  
Na poutačích BigBoardu se poté, co zákaz vstoupil v platnost, objevily české vlajky, čímž firma chtěla oddálit 
hrozící demolici poutačů ze strany ministerstva dopravy.  
Billboardáři se totiž nechtějí výnosného byznysu vzdát bez boje. Podpořila je v tom i skupina 17 senátorů, kteří 
loni v srpnu podali ústavní stížnost na zrušení zákona. Nyní se čeká, jak dopadne.  
V brzké rozhodnutí soudu doufá ministr dopravy Dan Ťok. "Pokud soud návrh senátorů zamítne, věřím, že i ze 
strany provozovatelů reklamy by byla větší ochota věci řešit," říká.  
 
Odstraňování jde pomalu  
 
Novela zákona o pozemních komunikacích, zakazující billboardy v blízkosti hlavních dopravních tahů, byla 
schválena v roce 2012. Motivací bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Majitelé poutačů tehdy dostali pět 
let na to, aby se na zákon připravili a upravili podle něj své smlouvy. V září loňského roku reklamy, které jsou 
blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy, měly zmizet.  
Přesto silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř sedm tisíc reklamních nosičů, z toho zhruba 
tři tisíce odporujících zákonu.  
Odstraňování billboardů se tak protahuje. Billboardáři s ním nespěchají, protože na poutačích mohou vydělávat 
peníze.  
"Plochy odstraňujeme, tempo je asi pět reklamních nosičů denně, tedy devět billboardových ploch. To odpovídá 
maximální kapacitě, neboť povolení k pracím na dálnici má pouze jedna společnost, která může pracovat pouze 
od 9 do 15 hodin," říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy.  
 
Soutěže uvázly  
 
Ministerstvo dopravy uvádí, že vydalo přes 50 výzev k odstranění reklamních poutačů. Poté, co provozovatelé 
nereagovali, je pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zakryli a začali odstraňovat. Jde jim to však pomalu. 
"Nejprve bylo třeba reklamní zařízení zmapovat, poté ke každému z nich musíme vyhledat historicky vydané 
povolení a ověřit, že se týkalo ochranného pásma, kde je zákonem od září reklama zakázaná," vysvětluje Tomáš 
Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. To odstraňováním pověřuje zmíněné Ředitelství silnic a dálnic.  
Kvůli nedostatku vlastních lidí vypsalo ŘSD dva tendry na odstranění poutačů. Podle mluvčího Ředitelství silnic a 
dálnic Jana Rýdla obě soutěže uvázly na velkém množství stížností a připomínek ze strany zájemců. Podle 
Vojtěcha Razimy z neziskovky Kverulant.org, která proti nebezpečným billboardům u silnic dlouhodobě bojuje, 

současná situace dává tušit, že soutěž na odstraňování poutačů úmyslně zdržují uchazeči spojení s provozovateli 
billboardů.  
Novela zákona se netýká zastavěných území. Ve městech a na silničních okruzích kolem nich, kde je reklamních 
ploch nejvíce, poutače nadále zůstávají. Celkem se odhaduje, že je v Česku na 25 tisíc reklamních poutačů.  
 
---  
 
Skupina 17 senátorů loni podala ústavní stížnost na zrušení zákona. Nyní se čeká, jak dopadne.  
 
0,5 miliardy bude chtít A. C. E. Media Ventures od státu za údajně zmařený byznys.  
 
let měli provozovatelé billboardů na to, aby se novému zákonu přizpůsobili.  
 
měly být odstraněny z okolí silnic v září. Nestalo se tak.  
 
Foto: Vlajka jako záchrana Část majitelů poutačů vylepila loni na podzim místo billboardů českou vlajku, aby 
oddálila jejich demolici.  
Foto: Dan Materna, MAFRA  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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KAUZA  
Jak to, že nezmizely poutače od silnic KDE STOJÍ NEBEZPEČNÉ POUTAČE  
Od českých silnic a dálnic měly už před čtyřmi měsíci zmizet poutače, které nesplnily zákonné podmínky. Ale 
většina dál existuje. Může za to neschopnost, lobby provozovatelů,  
nebo peníze?  
 
Se začátkem aktuálního školního roku se nemluvilo o ničem jiném než o billboardech, vzpomínáte? 
Provozovatelé venkovní reklamy měli za úkol odstranit tabule stojící příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních 
tříd (50 m) – ze 7000 poutačů měla zmizet skoro polovina.  
Majitelé billboardů na zbourání dostali lhůtu prvních pěti dnů v září. A ačkoliv o zahájení platnosti zákona věděli 
už pět let dopředu, zvolili zdržovací taktiku – jednoduše přelepili cedule státními symboly. "Jestliže byl billboard 
povolen a umístěn jako reklamní zařízení, tak jestli na něj dám českou vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s 
růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah," zlobil se tehdy ministr dopravy a trval na 
svém. Jak je tedy možné, že tabule stojí dál a už se o tom nemluví?  
 
Kdo to zaplatí?  
 
Ministerstvo dopravy se brání, že za situaci nenese vinu. Většinu z již odstraněných tabulí zlikvidovalo Ředitelství 
silnic a dálnic, některé dobrovolně samotní provozovatelé reklam. Až poslední možností je prý obesílání výzev 
konkrétním vlastníkům. U dálnic se to stalo zatím pouze v padesáti případech. "Billboardy měli podle zákona 
odstranit samotní provozovatelé, a dlouho se k tomu neměli. Odstraňování státem tam, kde provozovatelé 
reklamy nekonají, je krajní situace," vysvětlil nám Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.  
Potíž je v tom, že stát sice může náklady vymáhat na provozovateli reklamy, ale nejdříve je musí sám zaplatit. A 
až pak teprve získat zpět, přičemž cena za odstranění jednoho reklamního zařízení se pohybuje v rozsahu od 
dvaceti do padesáti tisíc korun. Proto je v zájmu státu, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na 
své náklady.  
 
Hlavně pomalu  
 
Veškerá iniciativa je tedy na billboardářích, kteří se zrovna nepřetrhnou. Ostatně nic jim nehrozí – zákon nemyslí 
na žádnou sankci za zdržování. Správce komunikace jim může předepsat pouze ony zmíněné náklady na 
odstranění.  
Svaz provozovatelů venkovní reklamy navíc nadále považuje dotčená ustanovení novely zákona za neústavní. 
Podporuje ho v tom skupina sedmnácti senátorů. "Vadí nám, že stát nerespektuje uzavřené smlouvy a jím vydaná 
povolení na dobu určitou do konce letošního roku," vysvětluje šéf svazu Marek Pavlas.  
Přesto se našli tací, kteří billboardy odstraňují – okolnosti jsou úsměvné. "Rozhodnutí Ústavního soudu může přijít 
za delší dobu a při vědomí toho, jak neodborným a drahým způsobem reklamní nosiče začalo odstraňovat ŘSD, 
se někteří členové svazu rozhodli začít odstraňovat nosiče sami. Rychlost odstraňování je maximální možná, 
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odpovídá však skutečnosti, že povolením k odstraňování disponuje jediná společnost v republice, která může 
navíc pracovat jen od devíti do patnácti hodin," končí Pavlas s dovětkem, že proto sundali zatím "jen" několik 
stovek nosičů.  
Podle mluvčího ministerstva s tím ovšem billboardáři začali pozdě – teprve v prosinci. "Máme doloženo, že 
odstraňují pět billboardů denně, celkem už zhruba stovku. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, 
pokračují i v tomto roce," krčí Tomáš Neřold rameny.  
 
Vlčák po lobotomii  
 
Podle informací televize Nova někteří provozovatelé přelepili státní vlajky a poutače dál vesele pronajímají. Při 
vědomí nelegálnosti dokonce výhodněji – dávají prý padesátiprocentní slevu. Šéf jejich svazu ale takovou praxi 
kategoricky vyvrací. "Členové svazu své plochy zasažené novelou komerčně nepronajímají, mají na nich motiv 
české vlajky. Nerozumíme tedy otázce, zda je pro ně výhodné protahovat odstranění nosičů a nadále je 
pronajímat," kroutí hlavou Marek Pavlas.  
Ať už je to jakkoliv, při stejné rychlosti bourání budou zakázané billboardy ohrožovat bezpečnost kolem silnic 
ještě celé roky. "Stát se chová jako německý ovčák po lobotomii. Místo aby pořádně štěkal a pokousal ty, co 
všem na očích porušují zákon, jen bezmocně slintá," zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Kverulant, která roky proti billboardům vystupuje.  

Jak jsme zjistili na krajských úřadech, kolem silnic prvních tříd je situace různorodá. Záleží na tom, jaké tempo 
zvolil konkrétní úřad. Někde ještě ani nedostali od Ředitelství silnic a dálnic seznam nevyhovujících tabulí.  
 
Foto: Situace z nedávné doby připomíná džungli poutačů, které odpoutávají pozornost řidičů  
Foto Kverulant.org a Svět motorů  
O autorovi: Text: Petr Slováček, petr.slovacek@cncenter.cz  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Vojtěch Razima  
 
- Proč podle vás stát pořád nečiní ohledně billboardů?  
 
Zdá se, že erár ještě nebyl ani schopen vysoutěžit firmu, která bude billboardy odstraňovat. Podle všeho ještě ani 
nemá firmu, která bude billboardy zakrývat. Jen na čas, než úřední šiml defi nitivně a pravomocně zařehtá, že 
konkrétní billboard může být uříznut. Navíc, takových rozhodnutí o odstranění je vydáno jen pár stovek. Přitom 
nelegálních billboardů u dálnic a jedniček jsou tisíce.  
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- Co je důvodem?  
 
Jedním z důvodů, proč se Ředitelství silnic a dálnic doposud nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění 
vykoná, je to, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za 
úkol soutěž zdržovat.  
 
- Vidíte za tím lobby provozovatelů venkovní reklamy?  
 
Nemyslím si, že na státní úředníky má v tuto chvíli nějaký zásadní vliv billboardová lobby. Mám za to, že většina 
je považuje pouze za hochštaplery, kteří se dušovali, že billboardy v zákonné lhůtě odstraní, a pak udělali přesně 
pravý opak.  
 
- Jaké navrhujete řešení k rychlému odstranění billboardů?  
 
Možná to bude znít jako příliš extrémní řešení. Ale navrhuji, aby stát začal konečně dodržovat svoje zákony!  
 
- Měl by stát omezit také další reklamní plochy, které zatím mohly zůstat?  
 
Ministerstvo vnitra již před dvěma lety zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv 
reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a obsahuje mapu nebezpečných 
billboardů na dálnicích i hlavních tazích v Praze.  
 
- Co ze studie vyplývá?  
 
Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přes všechny nesnáze nakonec z dálnic a jedniček odstraněny 
budou, ale situace ve velkých městech není řešena vůbec. To by se rozhodně mělo změnit. A tomu se budu 
věnovat v dalších letech.  
 
- Se zástupcem billboardářské společnosti jste se vsadili o výsledek arbitráže s ČR. Jak to dopadlo?  
 
Já tvrdím, že billboardáři nevyhrají arbitráž s českým státem. Výhrou bude láhev dobrého rumu, ale ještě si budu 
muset počkat. Podmínkou sázky je, že ACE Media do konce roku 2018 podá žalobu na český stát za 
promarněnou investici. Pokud vím, tak se to nestalo, přestože ACE tím již roky vyhrožuje. Podle mě ji ani nikdy 
nepodají. Vědí, že by museli prohrát.  
 
Foto: 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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P Magistrát zpřísňuje regulaci reklamního smogu i na soukromých plochách P Na pomoc si povolává 
živnostenský odbor a právníky P Pokuty stoupají do milionových částek  
 
Praha je zamořená reklamním smogem.  
Včetně památkové rezervace. V Evropě to nemá obdoby. A situace se v rozporu se sliby celé řady magistrátních 
politiků napříč politickým spektrem řadu let nelepšila. Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská 
(SZ, Trojkoalice) teď slibuje: "Regulaci pouliční reklamy přitvrdíme." Fakt, že nejde jen o plané prohlášení, 
dokládá vymýcením reklamy na plochách patřících magistrátu. A teď prý chce podobného efektu docílit na 
plochách soukromých.  
"Stojíme na půli cesty, napravíme to," vzkázala Kolínská. Doplnila, že už požádala o spolupráci živnostenský 
odbor a právníky. "Zjevné porušování nařízení omezující reklamní smog musíme vyřešit," ujistila.  
 
AKTIVISTÉ CHTĚJÍ ZAJÍT JEŠTĚDÁL  
 
Její iniciativu vítá například obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která se dlouhodobě angažuje v boji 

proti reklamnímu smogu. Její ředitel Vojtěch Razima se netají tím, že konečným cílem je likvidace reklamy na 
celém území Prahy. "Každá aktivita, která zmírní reklamní smog je pozitivní. Je potřeba vytlačit reklamu z města, 
stejně jako se tak postupně na základě zákona děje kolem dálnic a rychlostních silnic," sdělil Pražskému deníku 
Razima.  
 
VZÁJEMNÉ OBVIŇOVÁNÍ I KONKURENČNÍ BOJ  
 
Některé společnosti provozující reklamní plochy v centru Prahy omezení paradoxně a priori neodsuzují.  
"Pražská památková rezervace si opravdu zaslouží maximální ochranu proti nekontrolovanému nárůstu počtu 
reklam," uvedl výkonný ředitel společnosti BigBoard George Kisugite. Rovněž firma JCDecaux kvituje aktivitu 
města. Poukazuje ale na fakt, že někteří provozovatelé venkovní reklamy stále vydělávají desítky milionů korun 
ročně díky nečinnosti úřadů.  
"Naprosto šokující je případ obří reklamní plochy na Nuselském mostě směrem do centra o velikosti 96 m2, 
kterou provozuje společnost BigMedia i přesto, že maximální přípustná velikost je stanovena na 4 m2," popsal 
generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.  
 
PRAVIDLA JSOU JASNĚ DANÁ  
 
Reklamu v centru Prahy omezuje hned několik městských vyhlášek a dokumentů. Tím hlavním jsou Pražské 
stavební předpisy (PSP), o které se v minulém volebním období rozhořel boj mezi exprimátorem Tomášem 
Hudečkem (ex TOP 09) a billboardovou lobby. Hudečkova striktní verze PSP z roku 2014 mimo jiné omezovala 
reklamu v památkové rezervaci a zónách na 4 m2 plochy. Tato pravidla byla nakonec zrušena tehdejší ministryní 
pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (ANO). Současné stavební předpisy omezují reklamu výrazně méně a 
zajišťují alespoň, že se pražská billboardová džungle nebude dál rozšiřovat. Vedle PSP existuje ještě nové 
nařízení z ledna 2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. 
Zásadní změnou oproti předchozí verzi nařízení je, že by od ledna 2017 v památkové rezervaci neměla být ani 
reklama subjektů, se kterými má hlavní město Praha uzavřenou smlouvu. Je evidentní, že toto nařízení prozatím 
nevedlo k zamýšlenému efektu a reklama v ulicích památkové rezervace stále je. Právě na naplňování tohoto 
nařízení se teď podle Kolínské magistrát zaměří.  
 
MAGISTRÁT SI VĚŘÍ VÍC NEŽ DŘÍV  
 
"Pravidelnými kontrolami snižujeme množství ilegální reklamy. Na základě činnosti magistrátu je úbytek jasně 
patrný," shrnul tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman. "Věřím, že nám se během tohoto roku podaří nelegální 
reklamu plně zlikvidovat.  
Lidé se pak budou moci projít královskou cestou přes Staroměstské náměstí na Hrad a nepotkat žádnou reklamu 
na sloupech nebo telefonních budkách," dodává Kolínská.  
Spory se soukromníky se ale můžou kvůli správnímu řízení protáhnout i na několik let.  
 
Foto: MAGISTRÁT KONTROLUJE NELEGÁLNÍ REKLAMU. Za rok 2016 zjistil 771 porušení platných předpisů a 
udělil pokuty za více než dva a půl milionu korun. Za rok 2017 eviduje celkem 667 porušení a celkovou výši 
udělených pokut v hodnotě 1 815 100 korun. Magistrát pro tyto kontroly zřídil pracovní skupinu, která řeší aktuální 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 36 

 

problémy v oblasti reklamního smogu.  
Ilustrační foto: ČTK  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Odcházení ekonomických ministrů  
 
Alexandra Rudyšarová nebo František Koníček. To jsou pravděpodobná jména příštího ministra průmyslu a 
obchodu, tedy aspoň podle zdrojů týdeníku Euro. Bývalou šéfku agentury CzechInvest a současnou ředitelku 
Svazu obchodu a cestovního ruchu tlačí do Babišovy vlády komunisté - výměnou za důvěru kabinetu.  
Bývalý ministr práce v úřednické vládě Jiřího Rusnoka i krátkodobý šéf podniku Lesy ČR Koníček je zase 
favoritem prezidenta Miloše Zemana.  
Kandidátů je tedy více a další setrvání současného ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hunera ve funkci se 
zdá prakticky vyloučené. V lednu totiž nesplnil přání premiéra Babiše, aby ukončil platnost memoranda s 
australskou společností European Metals Holdings o spolupráci při plánované těžbě lithia v Krušných horách. Od 
té doby prý Babiš při jednáních vlády Hunera ignoruje a dává mu najevo, že s ním už nepočítá.  
Změnit se má také obsazení resortu zemědělství. Současný ministr - bývalý ředitel společnosti Úsovsko - Jiří 
Milek se do světa vysoké politiky příliš nehodí.  
Tady podle informací týdeníku Euro mají komunisté i zemanovci stejného favorita - Miroslava Tomana. Bývalý 
prezident Agrární komory si vedení ministerstva vyzkoušel v době Rusnokovy vlády a o jeho návratu do funkce se 
hovořilo již při sestavování první Babišovy vlády v závěru loňského roku.  
O možném přepřahání na ministerstvu dopravy se zmínil týdeník Euro již v minulém čísle. Ministr Dan Ťok zde 
působí déle než čtyři roky, ale stále se mu nedaří urychlit stavbu nových úseků dálnic ani vypsat soutěž na 
provozovatele mýtného systému. Ve stavařských kruzích se spekuluje, že by jej mohl nahradit současný šéf 
Hochtiefu Tomáš Koranda.  
 
Provozovna na dvou nožkách  
 
Českým billboardářům se musí nechat, že mají výdrž a kreativitu. Nejprve zjistili, že ministerstvo dopravy neoblbli 
vylepením státních vlajek s proklamací, že reklamní nosiče u dálnic jsou už jen nosiče, a tudíž je nemusejí 
odřezat, jak velí od Nového roku zákon. Úředníci se totiž tentokrát pochlapili a billboardy se státním symbolem 
nechali odřezávat sami, i když želvím tempem. Jenomže kluci z plakátu se jen tak nevzdávají. Na billboardy 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_68871250.zip/stance_47348_68871250_20190125_224721.htm%23zacatek
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umístili nápisy "Prodejní automat pomoc řidičům" ana druhou stranu připevnili mincovní automat, ve kterém by 
měly být snad reflexní vesty či co. Dle zákona nemusejí zmizet jen ty reklamní cedule, které v maximální 
vzdálenosti 200 metrů upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná zařízení. Billboardáři takové 
"provozovny" vyrobili automatem.  
Redakce Odposlechu vyzývá řidiče, kterému se jej podaří použít, aby se nechal při akci vyfotit a obrázek nám 
poslal. Dostane od nás předplatné týdeníku Euro zdarma.  
Pozor, žebřík s sebou. Automat bývá ve výšce tak tři metry.  
 
Rokytka se vylévá  
 
Byla k tomu třeba jen špetka sofistikovaného jedu a král všech falešných novinářů Milan Rokytka začal rozvíjet 
svou vlastní politickou stranu. Pochopil, že být komunistou už není in, teď frčí různá hnutí s co nejdivnějšími 
názvy. I Milan ucítil svou šanci, stranu sice založil už loni, ale teď, posilněn celonárodní slávou z virózy ve 
volebním štábu Miloše Zemana, se do politického souboje o posty vrhl naplno. Jeho hlavním programem není 
překvapivě nic jiného než czexit. "Byl jsem vlastenecky orientovanými soudruhy a spoluobčany požádán založit 
Rozhodneme, stranu mládí, rozvoje a stability," vyznal se sofistikovaný technolog moci Rokytka. A jde skutečně 
do tuhého. Před několika dny publikoval na svém oblíbeném blogísku jménem Parlamentní listy stanovisko strany 
kvraždění českých vlastenců. "Piráty a dalšími,drahošovci‘plánované vražděnízemanovců a dalších českých 
vlastenců (...) musí být řádně vyšetřeno a organizovaní zločinci prorůstající do veřejné správy a zdravotnictví 
postaveni před soud" stojí vjeho úvodu.  
Přejeme Milanovi, aby ty nelidské zločiny konečně rozkryl. A abychom ho skutečně podpořili, posíláme mu 
oficiální pozvánku na další narozeniny týdeníku Euro, kam tak rád bez pozvání chodí. Ujišťujeme, že i teď budou 
k dispozici bezplatné šunkové chlebíčky a nápoje, co hrdlo snese.  
 
Škodu ne, raději audi!  
 
Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová je ráda, když je o ní slyšet.  
Rozhodnost a jistou hlasitost včele tak problematického resortu určitě potřebuje. Ovšem v poslední době je i 
poměrně dost vidět.  
I když měla po svém předchůdci získat špičkově vybavenou limuzínu Škoda ve verzi Laurin & Klement, odmítla.  
Proč jí české auto nesedělo, se zdrojům Odposlechu v armádních garážích zjistit nepodařilo. Každopádně 
správce ministerského vozového parku jí musel najít něco jiného. A Karle Šlechtové padly do oka rovnou dva 
vozy. Střídá tak audi se starším mercedesem, v němž velmi často jezdila také bývalá ministryně Vlasta 
Parkanová. Co jí na těchto autech uhranulo, zatím není jasné. Možná jedna věc - v přehrávači mercedesu zřejmě 
stále zůstává cédéčko s hitem "Dobrý den, radare, prostě welcome, tak jsme se konečně dočkali. Dobrý den, 
radare, já ti tleskám". Píseň Parkanová v roce 2007 nazpívala společně s Janem Vyčítalem pro amerického 
prezidenta George Bushe. To musí mít Karla Šlechtová hned lepší den, když si ráno cestou do práce zabrouká.  
 
Pan Lithium se vrací  
 
Pozice náměstků ministra průmyslu a obchodu, vybílené při personálním zemětřesení na přelomu roku, se opět 
zaplňují. Zpět ve funkci je náměstek pro oblast průmyslu a podnikání Eduard Muřický, sekci fondů EU a digitální 
ekonomiky povede bývalý šéf CzechInvestu Marian Piecha.  
Podle zdrojů Odposlechu se na místo činu vrací i sociální demokrat Jiří Havlíček.  
Připomeňme, že Havlíček byl po větší část loňského roku ministrem průmyslu.  
Počínal si zde celkem dobře, ale "proslavil" se hlavně kauzou lithium. Tedy nešťastně načasovaným podpisem 
memoranda o spolupráci s australskými těžaři těsně před říjnovými volbami do sněmovny. Poté se strhla mediální 
a politická štvanice, která ČSSD okradla o několik procentních bodů a volební zisk Babišova hnutí ANO naopak o 
pár procent navýšila.  
Dnes, jak se zdá, je vše zapomenuto.  
ANO s ČSSD družně vyjednávají o nové koaliční vládě a k tomu nějaký ten bonbonek v podobě křesla náměstka 
patří.  
Volné naopak zůstává místo náměstka pro energetiku, ze kterého byla na přelomu prosince a ledna odvolána 
Lenka Kovačovská. Podle zdrojů Odposlechu její místo málem obsadila šéťka odboru plynárenství na 
Energetickém regulačním úřadu Petra Grigelová. Jenže po zjištění, že se jedná o dlouholetou blízkou 
spolupracovnici Aleny Vitáskové, si tuto personální volbu na ministerstvu raději rozmysleli. -  
 
ILUSTRACE: Tomáš Novák, Kverulant.org  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Nehoda na dálnici nebo silnici a pak náraz do reklamního billboardu.  
 
Tyto střety s konstrukcí poutačů, které tam přitom dávno nemají co dělat, často mohou končit smrtí nebo 
zraněním řidiče a spolujezdců. Kdo pak zodpovídá za životy a případné další škody?  
Podle advokátů oslovených Právem lze hnát k odpovědnosti nejen firmy a jejich zástupce provozující billboardy, 
kterým pak hrozí nejméně osm let vězení za obecné ohrožení, ale také stát. Konkrétně Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD), které spadá pod ministerstvo dopravy.  
Kvůli billboardům, které měly podle zákona zmizet z tzv. ochranného pásma dálnic a silnic první třídy do loňského 
1. září, už padlo minimálně jedno trestní oznámení.  
Na policii se obrátila již loni na podzim nezisková společnost Kverulant.org, kriminalisté ale její trestní oznámení 

podané v obecné rovině odložili.  
Spolek si nicméně dělá naděje ohledně dalšího podnětu, který se týká víkendové nehody na silnici D 11, při které 
zemřel 31letý řidič BMW. Právo již o nehodě informovalo. Řidič na desátém kilometru směrem z Prahy na Hradec 
Králové vyjel z dosud nezjištěných příčin ze silnice a narazil do sloupu poutače s českou vlajkou. Pak se od něj 
odrazil, s vozidlem se přetočil a skončil v příkopu.  
Zatím není zřejmé, jak přesně k nehodě došlo a jakou míru zavinění má na nehodě neodstraněný billboard.  
(Pokračování na str. 3)  
 
Neodstranění billboardů se může firmám krutě vymstít  
(Pokračování ze str. 1)  
 
Zvláštní je, že zmíněný billboard krátce po nehodě zmizel. Za jeho náhlým odstraněním podle slov mluvčího Jana 
Rýdla ale nestálo ŘSD. Pravděpodobně tak učinil provozovatel reklamní plochy, tím je společnost Czech Outdoor 
ze skupiny BigBoard.  
Novinky se dotazovaly manažera BigBoardu Marka Pavlase, proč nebyl billboard odstraněn již dříve, jak 
provozovateli ukládal zákon, a co jej vedlo k promptnímu jednání krátce po nehodě.  
Pavlas na tyto dotazy nereagoval. V rizikovém pásmu u silnic zůstávají ještě stovky billboardů. ŘSD odstranilo 
zatím zhruba padesát cedulí a majitelé billboardů jich sundali 400.  
 
Právníci: záleží na okolnostech  
 
"Trestní oznámení jsme ještě nestihli podat, měli bychom to stihnout do konce týdne," sdělil Právu šéf Kverulanta 
Vojtěch Razima. Téma billboardů je i přes jasné zadání, že by měly být odstraněny, podle právníků zatím 
nejasné.  
Například podle advokáta Václava Vlka, který se zabývá mimo jiné zastupováním obětí trestných činů, je zavinění 
státu v takovém případě na minimální úrovni.  
"Že někdo porušuje zákony, za to stát nese odpovědnost ve velmi malé míře," uvedl. "Kdybych byl státní 
zástupce, tak budu stíhat firmu, která billboard neodstranila," dodal.  

http://pravo.novinky.cz/
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Advokáti se shodují v tom, že žádat odpovědnost v případě nehody, kdy člověk narazí do billboardu, byť 
nelegálního, je právně složitá záležitost. Svou roli sehrává řada okolností, kromě samotných poutačů také stav 
řidiče a situace na dané vozovce a prostředí kolem ní.  
"Důvodem, proč měly být billboardy odstraněny, byla právě nebezpečná vzdálenost. Státní zastupitelství by mělo 
jít do tohoto rizika a skutečně by mělo zahájit stíhání a nechat to posoudit soudem," řekl Vlk.  
Podle něj se na tuto situaci vztahuje paragraf trestního zákoníku týkající se obecného ohrožení. V základní sazbě 
zde hrozí tři až osm let, přičemž lze postihovat kromě konkrétních lidí rovněž firmy.  
Právník ale zdůraznil, že záleží na tom, jak se prokáže, že billboard mohl sehrát roli, co se týče následků havárie. 
Tedy jde o to, zda kdyby tam nebyl, jaký by to mělo vliv na průběh nehody.  
Jeden z advokátů, který si nepřeje být jmenován, rovněž uvedl, že v těchto případech hraje roli řada okolností.  
"Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná s tím, že ho má 
odstranit, je tam řada aspektů, které se musí hodnotit," dodal.  
Záleží podle něj zejména na tom, v jaké denní době se nehoda stala a v jakém stavu byl řidič a jakou jel 
rychlostí.  
Hlavní slovo má v případě soudních řízení odborný znalec. "Zjistí trajektorii auta ve vztahu k rychlosti a brzdné 
dráze, z toho to vypočítá podle typu a stáří auta, spočítá vůbec možnosti deformace," upřesnil advokát.  
 
---  
 
Pokud se prokáže spoluzavinění nehody, může být trestně stíhaný i ten, kdo billboard neodstranil právníci  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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PRAHA  
 
Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fije v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. Minulý týden to sdělil Michal Štefl, mediální zástupce firmy 
JCDecaux, která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v 
budoucnu vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu 
do roku 2021.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele. Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru 
outdoorové reklamy BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například 
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pirátský zastupitel Viktor Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se 

takto velká zakázka řeší narychlo těsně před volbami.  
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDecaux Pavla Slabého.  
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-finacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fise už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Michal Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.  
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.  
 
Foto: LAN  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží. Vše pod záštitou 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, žádá odškodné.  
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.  
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv. Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, 
se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.  
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.  
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Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.  
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.  
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.  
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného. Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na 
odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění 
osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. "Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco 
předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a 
příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, protože samy o sobě nejsou chráněným osobním 
údajem.  
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka. Toho, že 
bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly samy, na 
kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.  
S přispěním Marka Pokorného  
 
SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM Zákon o svobodném přístupu k informacím platí od roku 1999 a prošel 
už několika novelami. Ministerstvo vnitra i na základě aktivit lidí, jako je Roman Míka, navrhlo jeho další 
upřesnění. "Provádí kobercový nálet, a i proto se zvedla vlna odporu vůči současné podobě informačního 
zákona," říká o Míkovi předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Návrh novelizace zákona 
obsahuje možnost odmítnout žádost o informace kvůli zneužití práva. "Navržená formulace je bohužel špatná, 
příliš neuchopitelná, a vedla by k opačnému jevu, k odmítání žádostí pod falešnou záminkou, že zneužívají 
právo," řekl Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím. "Než takovéto upřesnění, tak radši 
žádné," dodal. Soudy už v jednotlivých případech opakovaně řekly, že pokud to obec řádně zdůvodní, může 
žádost o informaci pro zneužití práva odmítnout.  
 
Foto: Odpověď z podhradí S žádostí o informace se Roman Míka obrátil i na středočeskou obec Točník pod 
stejnojmenným hradem.  
Foto: ČTK  
 
O autorovi: Karolína Oškerová, autori@economia.cz 
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ÚKLID, PRANÍ PRÁDLA, JÍDLO, OSTRAHA. AČKOLIV BY SI NEMOCNICE MOHLY TYTO SLUŽBY 
ZABEZPEČOVAT SAMY, RADĚJI ZA NĚ PLATÍ EXTERNÍM FIRMÁM.  
 
Nemocnice utrácejí za externí služby typu úklid, praní prádla nebo stravování každý rok stovky milionů korun. 
Outsourcing nemocnic se přitom opakovaně dostává do hledáčku policie. Naposled při červencové razii v 
nemocnicích, které spolupracovaly s První chráněnou dílnou Tomáše Horáčka. Policie má podezření, že touto 
spoluprací zbytečně odteklo z nemocnic množství peněz externím firmám.  
Dnes si totiž nemocnice nechávají od firem dělat za velké peníze to, co dříve zvládly vlastními silami. "Před lety 
jsme si vařili, měli jsme vlastní prádelnu a také jsme si sami uklízeli. Pak ale nemocnice prádelnu zrušila a začala 
prádlo dovážet. Na úklid najala specializovanou firmu, která jen převzala naše uklízečky. Teď dokonce vozí 
externě i jídlo. Podle mě je to vyložená hloupost," stěžuje si sanitář velké nemocnice. "Dnes je prádlo horší kvality 
a uklizeno taky vždycky pořádně není. A to se ani radši neptám, kolik za to nemocnice platí."  
HN se na to zeptaly – obeslaly téměř 40 nemocnic po celé České republice. Ukázalo se, že nejvíce peněz platí 
firmám za úklid, ostrahu, praní prádla a právní služby. Některé nemocnice si dokonce samy ani nevaří a jídlo pro 
zdravotníky a pacienty si nechávají dovážet. "Dobrý a schopný manažer si všechny obslužné činnosti zajišťuje 
vlastními pracovníky. Dodavatel totiž účtuje nejen své režijní a materiálové náklady, ale i zisk," připomíná však 
makroekonom Miro Vrána, který se zaměřuje právě na zdravotnictví.  
Outsourcing kritizují i sami zdravotníci. "Pokud přirovnám fungování nemocnice k provozu běžné domácnosti, 
která žije z ruky do úst a občas si musí půjčit, nevidím jako cestu z dluhů to, že si bude objednávat jídlo v 
restauracích, aby ušetřila za provoz kuchyně, a místo vlastní pračky si začne platit služby prádelny," říká člen 
Odborového svazu zdravotnictví Petr Vaník.  
 
Vysoká cena za úklid  
 
Z odpovědí nemocnic je zřejmé, že k největším výdajům na externí služby patří náklady na úklid. A právě úklidové 
firmy jsou teď předmětem zájmu policie. Vyšetřuje nejen První chráněnou dílnu Tomáše Horáčka, ale také firmu 
MW Dias, konkrétně někdejšího člena její správní rady Igora Weisse. Z policejních odposlechů totiž vyplynulo, že 
si Tomáš Horáček měl říci o úplatek ve výši 7,2 milionu korun za to, že zajistí vítězství této firmy ve výběrovém 
řízení v Nemocnici Na Bulovce. S MW Dias přitom spolupracují i další nemocnice, z těch velkých například FN 
Olomouc, FN Ostrava nebo také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.  
V krajské nemocnici ve Zlíně, která má v posledních letech velké finanční problémy, přitom srovnávání 
průměrných nákladů na úklid vychází dráž než v ostatních špitálech. Nemocnice zaplatí firmě MW Dias každý rok 
celkem 42,1 milionu korun s DPH za úklid plochy o rozloze 58 tisíc metrů čtverečních, tedy kolem 60 Kč/m2 
měsíčně. To je téměř dvojnásobek toho, kolik v přepočtu zaplatí pražská Všeobecná fakultní nemocnice, ve které 
uklízí jiná firma. "Za úklid 140 tisíc m2 plochy zaplatíme celkem 59,6 milionu korun ročně, tedy v průměru 35 
korun za metr měsíčně," uvedl mluvčí Filip Brož.  
Ještě méně pak vychází uklízení v kutnohorské nemocnici, která si péči o čistotu zajišťuje sama. "Zaměstnáváme 
celkem 18 uklízeček a náklady v celé nemocnici vycházejí na 21,13 Kč/m2 za měsíc," říká ředitel nemocnice 
Zdeněk Heřmánek.  
Zlínská nemocnice se srovnání nákladů brání. "Uvedené ceny nereflektují to, zda jde o lůžkový pokoj, nebo 
operační sál, četnost úklidu ani způsob úklidu," říká mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Náklady na úklid jsou v 
pořádku i podle samotné firmy: "Cena, za kterou jsme uspěli ve veřejné zakázce, je zcela adekvátní," je 
přesvědčeno vedení MW Dias.  
To, že externí úklid bývá častokrát výhodný spíše pro firmu než pro samotný špitál, ale ukazují i jednoduché 
počty. Jakmile nemocnice začne nakupovat úklid externě, musí za službu platit navíc DPH, které je v tomto 
případě 21 procent. "Nemocnicím, které si služby zajišťují vlastními zaměstnanci, tento náklad odpadá," říká Petr 
Fiala, ředitel Krajské zdravotní v Ústí, v níž většinu služeb provádějí její vlastní zaměstnanci. "Aby se externí firmě 
spolupráce s nemocnicí vyplatila, musí ještě generovat nějaký zisk," poukazuje.  
Nemocnice, které si externí služby platí, argumentují naopak tím, že soukromé firmy platí uklízečkám méně 
peněz, než když jsou zaměstnankyněmi nemocnice. "Platové tabulky ve zdravotnictví oproti soukromým firmám 
výrazně prodražují dělnické profese. Externí firma má smluvní, a tedy značně nižší platy zaměstnanců," 
zdůvodňuje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík, proč nemocnice přešla z vlastního úklidu na 
outsourcing od firmy MW Dias.  
Takový argument je ale podle zdravotníků nelogický. "Nemocnice častokrát propustí uklízečky, které dříve byly 
jejími zaměstnanci a přejdou pod externí firmu, která jim za stejné množství práce dává méně peněz. Jak asi 
vypadá motivace takových uklízeček a jak vypadá kvalita takového úklidu?" říká Petr Vaník z Odborového svazu 
zdravotní péče.  
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Jeho slova potvrzují i zkušenosti samotných nemocnic. Například Nemocnice České Budějovice před několika 
lety ukončila smlouvu s externí firmou a začala si uklízet sama. "Za stejnou cenu máme nyní podstatně čistší 
nemocnici než dříve. Své vlastní zaměstnance si můžeme lépe sami úkolovat a kontrolovat," říká mluvčí Iva 
Nováková.  
 
Zapáchající prádlo, roztrhané kalhoty  
 
Stejné problémy zažívají nemocnice i v případě praní prádla. Mnohé z nich před časem zrušily své draze 
zrekonstruované prádelny a začaly využívat služeb externích firem. Jak vysoké částky nemocnice za praní prádla 
platí, ukázal průzkum sdružení Kverulant. Nejhůře dopadla Fakultní nemocnice Ostrava, kde vyšel jeden 

kilogram prádla absolutně nejdráž. "FN Ostrava zaplatila za sledované období 120 milionů korun. Pokud by za 
tyto služby platila cenu průměrnou, zaplatila by o 55 milionů korun méně," napsali před dvěma lety autoři studie.  
Do ostravské fakultní nemocnice dodává prádlo firma Renatex, která pere i pro Městskou nemocnici Ostrava. 
Tam přitom nemají se službami od této firmy zrovna nejlepší zkušenost. "Pozastavena výměna osobního a 
ložního prádla z důvodu alergických reakcí," píše se v zápisu z porady vrchních sester a nelékařského 
zdravotního personálu v březnu 2016. Stížnosti na kvalitu prádla pak pokračují i v dalších měsících. V listopadu 
sestry upozorňují nové vedení nemocnice na to, že některá oddělení dostávají prádlo v jiných velikostech, než si 
objednala. "Po vyprání se prádlo srazí, u déle používaných halen se ukazují nevyprané fleky v podpaží, dorazily 
roztrhané kalhoty bez knoflíků, světlezelené směnné prádlo často zapáchá," stěžují si sestry v zápisu, jehož znění 
mají Hospodářské noviny k dispozici.  
V čem je tedy přínos outsourcingu prádla? Proč vlastně nemocnice před devíti lety přešla na externí dodávky? 
Nebylo by lepší, kdyby si nemocnice prala své prádlo sama? Odpovědi na tyto otázky chtěl letos na jaře znát i 
ostravský lékař Vít Mareček. Magistrát města Ostravy mu v květnu napsal: "Přechod na komplexní servis prádla 
externím dodavatelem je z čistě ekonomického hlediska srovnatelný. Přechod na externího dodavatele však 
přinesl zlepšení služeb v oblasti dodávek prádla," odpověděl mu letos v květnu ostravský magistrát.  
Ze stížností sester je ale vidět pravý opak – kvalita prádla jde dolů. Poté, co se o tuto otázku začaly zajímat 
Hospodářské noviny, dává vedení nemocnice od firmy ruce pryč. Říká, že smlouvy s Renatexem podepisoval 
předchozí management Městské nemocnice Ostrava. "V nejbližší době připravujeme vyhlášení veřejné zakázky 
na dodávku a praní prádla," uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Firma Renatex se brání s tím, že 
poskytuje kvalitní služby. "Můžeme konstatovat, že jsme ani od vedení, ani od odborových svazů neobdrželi 
žádné stížnosti," tvrdí. Smlouvu s firmou Renatex podepsala loni také největší česká nemocnice FN Motol. 
Renatex má dohromady s firmou Pragoperun FNM podle smlouvy z ledna 2017 získat od nemocnice téměř 186 
milionů korun za "realizaci investičních opatření a ceny managementu služby prádla".  
Až donedávna si přitom nemocnice prala veškeré prádlo sama a byla hrdá na to, jak pere levně a kvalitně. "V 
žebříčcích kvality praní prádla v nemocnicích se Motol umisťoval mezi nejlepšími," říkala v tisku ještě nedávno 
vedoucí provozního odboru Zdenka Piksová. FN Motol má zhruba dva tisíce lůžek a podle údajů z výročních 
zpráv prala ještě před několika lety za 11 milionů ročně. To je méně, než kolik vydají řádově menší nemocnice v 
krajích. Před dvěma lety ale oznámila, že je technologie prádelny zastaralá a neefektivní, a tudíž je potřeba takto 
rozsáhlé investice. "Není v ekonomických možnostech nemocnice zainvestovat nákladnou rekonstrukci prádelny, 
která byla nezbytně nutná. Dnes bychom už za prádlo platili mnohem více, jelikož ty 25 let staré stroje by měly 
např. mnohem větší spotřebu energie," říká mluvčí nemocnice Pavla Daňková, podle které se tak nemocnici 
náklady na outsourcing vrátí.  
Odborníci na prádelenství ale rozhodnutí FN Motol nerozumí. "Po takové rekonstrukci by dokázal Motol vyprat pro 
všech pět velkých nemocnic v Praze. Tlaky komerčních prádelen na rušení vlastních nemocničních prádelen a na 
přechod k drahému pronájmu prádla jsou bohužel patrné v řadě nemocnic včetně FN Motol," říká Jiří Exnar, 
bývalý dlouholetý předseda Asociace prádelen a čistíren.  
Také Zlínská nemocnice Tomáše Bati si ještě loni prala prádlo sama. Letos v srpnu ale uzavřela také s firmou 
Renatex smlouvu na komplexní prádelenský servis. Za čtyři roky zaplatí firmě 106 milionů korun.  
 
Jde to i jinak  
 
Jednou z mála velkých nemocnic, které si perou samy, je Ústřední vojenská nemocnice v Praze. "Důvodem je 
mnohem nižší finanční náročnost, než kdybychom prádlo zajišťovali externě," říká vedoucí prádelny ÚVN Ondřej 
Mikoláš a tvrzení dokládá konkrétním příkladem. "Když máme rozbitou pračku a nemůžeme si prát sami, službu 
nám po tu dobu zajišťuje externí firma. Podle faktur pak vidíme obrovský finanční rozdíl nákladů na praní."  
Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že si chce na spolupráci nemocnic s externími firmami posvítit. Na pokyn ministra 
budou muset nemocnice všechny smlouvy starší osmi let přesoutěžit.  
 
PŘÍKLADY OUTSOURCINGU V NEMOCNICÍCH  
(náklady za rok 2017, v mil. Kč)  
typ služby firma hodnota zakázky  
Nemocnice jídlo MULTI-Catering 32,5  
Pardubického kraje úklid úklid První MWDias chráněná dílna 12,7 7,1  
Krajská prádlo Chrištof 18,5  
nemocnice Liberec právní služby AK Šustek 1,7  
FN Olomouc úklid MW Dias 42,4  
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FN Brno úklid Olman Service 82  
Fakultní úklid Olman Service 44,6  
nemocnice  
u sv. Anny Brno prádlo Chrištof 25,7  
Krajská úklid MW Dias 42,1  
nemocnice Zlín prádlo Renatex* 106  
FN Ostrava prádlo Renatex 37,9  
Všeobecná prádlo Chrištof 28,6  
fakultní nemocnice úklid úklid Centra P. Dussmann 33,8 25,7  
ostraha Blesk Servis 9,3  
Oblastní prádlo Prádelna Fišer 14  
nemocnice Náchod úklid stravování ISS GTH Facility catering Services 24,8 17,6  
ostraha Forcop Group 18,7  
- letos uzavřená smlouva na následující čtyři roky  
Zdroj: nemocnice  
 
OUTSOURCING V NEMOCNICÍCH Zatímco některé nemocnice si perou, vaří a uklízejí samy, jiné si všechny 
tyto činnosti nechávají zajišťovat od externích firem. Zastánci outsourcingu říkají, že nemocnice má méně 
starostí, veškerou organizaci nechá na firmě. Odpůrci externích služeb naopak poukazují na to, že jde o zbytečný 
luxus, protože spolupráce s firmami nemocnici vždycky přinese vyšší náklady.  
 
Foto: Když pere externí firma Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyšel podle průzkumu sdružení Kverulant jeden 

kilogram prádla absolutně nejdráž.  
Foto: ČTK  
 
Foto: Vlastními silami Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích je jednou z mála velkých nemocnic, 
které si perou samy.  
Foto: HN – Radek Vebr  
 
O autorovi: Iva Bezděková, iva.bezdekova@economia.cz  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Poutač zabíjel, úředníci unikli  
Poutače u dálnic  
 
Ministerstvo dopravy se konečně dohodlo s některými majiteli billboardů na jejich odstranění z okolí dálnic.  
Doposud bylo zlikvidováno 691 z asi 3000 nelegálních reklamních poutačů, zbylé by měly zmizet do konce 
letošního roku.  
Minulý týden to uvedl ministr dopravy Dan Ťok. "Odstraňování bohužel nejde tak rychle, jak bychom si přáli, může 
za to liknavost některých majitelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Rozhodně nešlo postupovat tak, že 
bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít odřezávat," obhajoval 
úřad ministr dopravy Dan Ťok. Podle něj bylo důvodem, proč doposud úřady odstranily jen zlomek poutačů, to, že 
někteří majitelé záměrně měnili adresy.  
Letos v dubnu vyjelo z neznámých důvodů vozidlo na D11 z vozovky a narazilo do billboardu s českou vlajkou. 
Řidič srážku nepřežil. Organizace Kverulant v této souvislosti podala trestní oznámení na ministra Ťoka. Vinila jej 

z toho, že jeho lidé nebyli schopni nelegální poutač odstranit. Podle Kverulanta stanovuje zákon sedmidenní lhůtu 
k odstranění. Soudy se však s tímto výkladem neztotožnily a úředníky nepostihly.  
 
Foto:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Svůj svérázný byznys ukončil Roman Míka z Prahy, který zavaloval tisíce obcí žádostmi o informace. V okamžiku, 
kdy obce v odpovědích, které vyvěsily na internet, zapomněly začernit jeho jméno či adresu, požadoval 
odškodné. Podle odhadu Sdružení místních samospráv si tím přišel nejméně na desítky tisíc korun.  
Přestal s tím až v okamžiku, kdy na jeho neobvyklý přivýdělek upozornily Hospodářské noviny. "Napsal nám, že 
uznává, že ta jeho činnost nebyla úplně v pořádku, a že se zavazuje, že už ji dál nebude vykonávat," uvedl 
tajemník sdružení Tomáš Chmela. Právě na ně se obracelo čím dál víc obcí, které si na Míkovo jednání stěžovaly 
a radily se, co mají dělat.  
V žádostech, které rozesílal podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Míka jednou požadoval seznam 
bankovních účtů, jindy zase seznam těch, kteří obci dluží. Ani na opakovaný dotaz přitom nedokázal vysvětlit, k 
čemu uvedené informace potřebuje. "Já vám nic nemusím vysvětlovat. Že vy to nechápete, je váš problém," řekl 
HN Míka.  
Sdružení je ale přesvědčeno, že Míkovi nešlo o odpovědi na dotazy. Jen čekal na chvíli, kdy obce při vyřizování 
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žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, že 
ponechala viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktoval s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů prý zasáhla do jeho osobnostních práv.  
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požadoval, se pak pohybovaly ve stovkách či jednotkách tisíců 
korun. Denně rozeslal i několik desítek stejných dotazů, většinou malým obcím. Využíval toho, že někteří 
starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a placení drahých právníků. Částku, 
kterou pak Míka žádal, mnozí zaplatili. Podle Chmely to byly stovky obcí.  
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.  
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem, jak by měly 
obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle Kužílka zákon zneužívá a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti 
jeho cílem. "Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže 
vzniknout újma," vysvětluje Kužílek.  
Sám Míka nadále tvrdí, že nedělal nic protizákonného. "Obce přece ty moje údaje nesmí zveřejňovat," ale 
současně přiznal, že už nebude žádat do konce života žádnou informaci."  
 
Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout újma. 
Oldřich Kužílek spoluautor zákona o přístupu k informacím  
 
O autorovi: Marek Pokorný, marek.pokorny@economia.cz 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministr dopravy chce zrychlit stavby dálnic. Navrhuje omezit možnosti aktivistů bezdůvodně protahovat přípravu 
staveb.  
 
PRAHA Jen pár měsíců poté, co prosadil možnost zahájit přípravné práce na silnicích a dálnicích před výkupem 
stavebních pozemků, navrhuje ministr Dan Ťok další změnu zákona. Ta má zabránit ekologickým a jiným 
spolkům, aby obstrukcemi protahovaly stavební řízení u veřejně prospěšných staveb.  
Kdo bude nově chtít podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, bude muset za každé napadené stanovisko složit kauci 
až 50 tisíc korun. Opatření má podle Ťoka omezit okruh lidí, kteří se do budoucna budou proti rozhodnutí 
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stavebního úřadu odvolávat. "Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní 
důvod. Aby se napadení závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do výše padesát tisíc 
korun," řekl MF DNES ministr.  
Složení finanční kauce, která by se stěžovateli ne vždy vracela, má podle ministra zamezit šikanóznímu postupu, 
kdy zejména ekologické organizace napadají všechna stanoviska stavebního povolení a úřadům pak nezbývá 
než několik měsíců pracovat na vypořádání jejich připomínek.  
Povinnost skládat peníze jako pojistku proti zneužívání práva existuje například u podávání insolvenčních návrhů 
nebo při žádosti o vydání předběžného opatření. I tam je suma zastropována 50 tisíci korunami. Podle právníků, 
které oslovila MF DNES, ale může Ťokův návrh narazit. Zejména proto, že předpokládá sčítání požadovaných 
částek za každý rozporovaný bod a celková suma tak může být mimo ekonomické možnosti jak různých sdružení, 
tak občanů, kteří by se chtěli proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.  
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant je sice potřeba omezit možnosti aktivistů 

napadat stavby kdykoliv během přípravných řízení, nesmí to však být zcela na úkor ochrany přírody i zájmů 
soukromých osob. Problém vidí hlavně v tom, že návrh do jednání s úřady přináší prvky byznysu a lidé se tak už 
svých práv bezplatně nedovolají.  
 
Pokračování na str. 7  
 
Ťok proti aktivistům: 50 tisíc za zdržování  
 
Pokračování ze str. 1  
 
Posledním mediálně známým příkladem, kdy podle ministra Ťoka aktivisté bezdůvodně zdržovali výstavbu 
dálnice, je počínání sdružení Děti Země na úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. To 
letos v červenci podalo rozklad proti stavebnímu povolení na pokračování výstavby. Pouhé tři minuty před 
vypršením termínu a po něm napadli všech 21 závazných stanovisek stavebního povolení. "Podobným způsobem 
napadá hnutí Děti Země i všechny etapy modernizované D1, výtky ekologické organizace jsou přitom totožné 
jako v případě nynějšího rozkladu. Všechny spory přitom končí u soudů, které ministerstvo vyhrává. Průměrná 
délka zdržení v projektech ale převyšuje jeden rok," reagoval tehdy Ťok. Přílišný zásah do práv občanů Podle 
právníků zabývajících se oblastí lidských práv a svobod může být požadavek na skládání kauce problematický 
hned z několika důvodů. "Pokud by cílem nařízení bylo skutečně reálně znemožnit podání rozkladu tím, že na to 
odpůrce nebude mít peníze, pak je to zřejmě protiústavní," uvedl František Korbel z advokátní kanceláře Havel & 
Partners. Přestože se ministr dušuje, že tento cíl připravovaná změna nesleduje, Ústavní soud by se při 
případném napadení této zákonné úpravy zabýval jejím objektivním dopadem,  
a nikoliv úmyslem tvůrce. "Požadavek na složení kauce, která se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun, 
nicméně takový důsledek mít zřejmě bude," dodal Korbel. Peníze mohou propadnout Problematický může být i 
požadavek, aby se kauce vracela jen v případě, že odvolací orgán námitky stěžovatele uzná jako oprávněné a v 
opačném případě peníze propadnou. Další potíže může způsobit neúčinnost kauce tehdy, kdy bude stěžovatel 
nemajetný. V takovýchto případech má totiž podle obecných předpisů právo být od správních poplatků 
osvobozen. Ani nyní není pro spolky nebo občany spor s úřadem lacinou záležitostí. "Platí poměrně velké peníze, 
aby byl jejich podnět právně sepsán," uvedl pro MF DNES Vojtěch Razima z obecně prospěšné 
společnosti Kverulant. I úspěšné spolky operují s rozpočtem jednotek milionů korun a proti nim stojí Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, které hospodaří s rozpočtem v desítkách miliard korun. Ťokův návrh navíc přichází v době, kdy 
státní investor představovaný ředitelstvím silnic uzavřel s největším z pravidelných stěžovatelů příměří. Kvůli 
dohodě s Dětmi Země se tak už například od začátku října staví zmiňovaný úsek D11 z Hradce výměnou za to, 
že silničáři během výstavby splní podmínky hnutí pro ochranu přírody v okolí stavby.  
 
Kauce se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun.  
 
Foto: Konec zdržování? Požadavek na kauci má odradit aktivisty od blokování dopravních staveb. Právníci však 
upozorňují, že návrh ministerstva dopravy by mohl být protiústavní.  
Ilustrační foto: Profimedia  
 
O autorovi: Tomáš Cafourek, redaktor MF DNES  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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ŘÍČKY – Soud v Brně smetl ze stolu kuriózní stížnost na platnost voleb v Říčkách u Brna. Kverulant se tam 

domáhal zveřejnění vlastního neplatného hlasu. Do obálky totiž vhodil kandidátku »Kristus zákonodárcem a 
soudcem«. Žádné takové uskupení ale ve vsi nekandidovalo, soud proto podivínův návrh odmítl.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministr dopravy chce, aby odtah nepojízdných vozů na dálnici včetně konkrétní firmy mohlo nařídit Ředitelství 
silnic a dálnic.  
 
PRAHA Bouračka nebo porucha na dálnici se řidičům může ještě víc prodražit.  
Ministr dopravy Dan Ťok chce omezit čekání v kolonách za nepojízdným vozidlem a má plán na rychlejší 
odstraňování překážek provozu: povinný odtah státem určenou firmou.  
Ťok pracuje na novele zákona, která Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nařídí zajistit neprodlený odtah vozidel i bez 
předchozí výzvy policie. Tím se podle šéfa dopravního resortu mají omezit případy, kdy pro havarovaný vůz jede 
smluvní odtahová služba přes půl republiky místo nejbližší odtahové firmy.  
Má to svůj rub: šofér si nebude moci vybrat vlastní odtahovku, ale bude muset využít nasmlouvaných partnerů 
státního správce silnic a dálnic. A taky jim za to – bez ohledu na vlastní pojistky – zaplatit.  
Pro představu: obvyklé ceny odtahu na několikakilometrovou vzdálenost jsou mezi 1 200 až 1 600 korun, odtah z 
Prahy do Příbrami může vyjít na 3,5 tisíce korun.  
To může být problém pro majitele aut, kterým povinné ručení nepokrývá náklady na asistenční služby, nebo pro 
ty, jimž pojišťovna odmítne odtah cizí firmou proplatit.  
Právě zástupci pojišťoven s nařizováním odtahu od ŘSD nesouhlasí a tvrdí, že systém společností pracujících 
pro jednotlivé pojišťovny funguje bez zpoždění.  
"Na dálničních úsecích D4 a D7 garantují pojišťovny dojezd odtahové služby do 30 minut," řekl MF DNES 
výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Situace, kdy vozidlo hodiny blokuje dopravu, jsou 
podle něj výjimečné a jde hlavně o zahraniční řidiče volající svou asistenční službu. Právě třicetiminutový 
dojezdový čas je podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého maximálním limitem, který lze na dálnicích tolerovat.  
Dojezdový čas přitom podle pojišťoven nepůsobí největší potíže. Nejdelší čas zpravidla zabere ošetřování 
zraněných a vyšetřování nehody. Podle zákona totiž nesmí účastníci vážnějších nehod se zraněním nebo vyšší 
škodou s vozidly hýbat.  
Pokračování na str. 11  
 
Odtahy mohou zdražit  
Pokračování ze str. 1  
 
Hlavním cílem nařízeného odtahu má být odstranění překážky v provozu. Proto podle ministra Ťoka stačí odtah 
na nejbližší bezpečné místo. Odsud si pak může majitel zavolat vlastní odtahovku, která mu vůz odveze do jím 
vybraného servisu. Takovýto postup se v současnosti volí zejména v situacích, kdy je šofér zraněný nebo v šoku 
a není tak schopný se o svůj vůz postarat. To podle šéfa asociace pojišťoven Jana Matouška připadá na zhruba 
dvě procenta výjezdů asistenční služby. I v těchto případech pro vozidla často přijíždějí stejné firmy, protože jak 
ŘSD, tak i pojišťovny mívají často nasmlouvané stejné odtahovky. Rozdíl v konečném účtu za odtah tak může být 
především v podmínkách, jaké dokážou řidičům zajistit pojišťovny a za kolik odtah vysoutěžilo ŘSD. To sice cenu 
pro koncového zákazníka stanovilo jako zásadní rozhodovací kritérium, ale do soutěží se nakonec až na výjimky 
přihlásil vždy jediný uchazeč a k žádnému cenovému boji mezi odtahovými firmami nakonec nedošlo. Kritikem 
způsobu, jakým ŘSD vybírá odtahové firmy, je například Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant. "Ředitelství 

silnic rozdělilo dálnice zhruba na dvě desítky úseků, na kterých vytvořilo monopol vždy jedné odtahové službě," 
uvedl pro MF DNES Razima. "Státní příspěvková organizace přitom tyto soutěže dotáhla do konce přesto, že 
zájem jen jednoho uchazeče ve valné většině soutěžených úseků ukazuje na možné kartelové spolčení," dodal 
ředitel sdružení. To v poslední době resort dopravy kritizuje zejména za pomalý postup při odstraňování 
billboardů v ochranném pásmu silnic a dálnic.  
Příliš mnoho důvodů ke změně stávajícího systému odtahů nicméně nevidí ani dopravní expert Roman Budský z 
Týmu silniční bezpečnosti zabývající se poradenstvím, podle kterého je jeho dnešní podoba dostatečná.  
Odstavené vozy, které dlouhodobě komplikují dopravu, se podle něj vyskytují spíše na silnicích nižších tříd. Na 
dálnicích jsou spíše výjimkou. Jde přitom o vozy, jejichž zbytková hodnota bude nižší než cena odtahu. V mnoha 
případech pak může jít o vozidla bez povinného ručení, kterých je podle odhadů na 300 tisíc. I na silnicích první 
třídy plánuje ŘSD do budoucna zajistit odtahové služby. V současné době jeho úředníci zpracovávají podklady 
pro zadávací dokumentaci na nová výběrová řízení na odtahové služby.  
 
---  
 
ŘSD vytvořilo na dálničních úsecích monopol jedné odtahové služby.  
 
Foto: Odstavené vozy komplikují dopravu spíše na silnicích nižších tříd.  
Foto: Profimedia  
 
O autorovi: Tomáš Cafourek, redaktor MF DNES  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Starostkou Prahy 2 byla v pondělí zvolena poslankyně Jana Černochová (ODS). Vinohradskou radnici vede od 
listopadu 2006, začíná tedy její čtvrté volební období.  
 
Tentokrát jí do starostenského křesla pomohly hlasy ANO. Vítězná ODS koalici v Praze 2 domluvila s TOP 09 a 
Občany pro spokojené bydlení (OSB), posléze však přibrala ANO. Koalice disponuje 21 hlasy. Spojení s ANO se 
nelíbilo lídrovi TOP 09 Martinu Víškovi, který koaliční smlouvu nepodepsal a proti Černochové v pondělí 
kandidoval na starostu. Víšek dostal 11 hlasů, Černochová 21 z 35. Koalice disponuje právě 21 hlasy. "TOP 09 
vstupuje do koalice, ve které je navíc prakticky zbytečná," řekl Víšek.  
Černochová by ráda, aby se zastupitelstvo nedělilo na koalici a opozici. "Budu se snažit tu shodu hledat," řekla s 
tím, že si nepřeje osobní útoky, jaké provázely jednání v minulém období. Uvolněných zástupců starosty bylo v 
pondělí zvoleno hned šest a k tomu dva další radní.  
Místostarostka Alexandra Udženija (ODS) má zůstat neuvolněná, neplacená, Michal Uhl (SZ) ovšem upozornil, 
že i k takové funkci se váže nezanedbatelná odměna. Udženija řekla, že Prahu 2 trápí nedostatek míst pro lidi 
trpící demencí a Alzheimerovou chorobou.  
"Je to jeden z mých největších úkolů, abychom pohnuli s touto věcí," poznamenala k nastávajícímu volebnímu 
období. Programové prohlášení bude koalice ODS, ANO, části TOP 09 a OSB ještě ladit.  
 
Starostu má i Praha 15  
 
V Praze 15 (Hostivař a Dolní Měcholupy) pomohla ODS obejít starostovi Milanu Wenzlovi (ANO) vítěze voleb, 
uskupení Patnáctka náš domov. Koalici v Praze 15 vytvořilo ANO, ODS a TOP 09, v 31členném zastupitelstvu 
má 19 hlasů. Obhajující Wenzl byl podle ČTK v pondělí starostou zvolen, neuspěla jeho protikandidátka Radka 
Daníčková (Patnáctka náš domov).  
Wenzl čelil na jednání kritice. Senátor za Prahu 11 Ladislav Kos označil koalici na ustavujícím jednání za 
"megapodvod na voličích". Patnáctka náš domov tvořená piráty, lidovci, zelenými a nezávislými totiž ve volbách 
získala 33,5 % hlasů.  
Podle dalších se stavební firma starostovy rodiny podílí na developerské výstavbě v Praze 15, vzniklo tak 
podezření na střet zájmů. Opozice Wenzlovi vyčetla, že v minulém volebním období aktivně blokoval některé 
pozitivní změny.  
Již dříve obecně prospěšná společnost Kverulant.org poukázala na smlouvu s firmou Ekospol, která říká, že 

radnice dostane 2,5 milionu korun, jakmile developer získá od jejího stavebního úřadu povolení pro svůj projekt.  
Wenzl v pondělí odmítl na kritiku reagovat, po svém zvolení uvedl, že další práci bude dělat zodpovědně a se ctí.  
 
Prahu 2 trápí nedostatek míst pro lidi trpící demencí a Alzheimerovou chorobou  

http://pravo.novinky.cz/
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Hnízdo šarlatánů AKTIP v Praze funguje dál * Desítky kontrol, a výsledek?  
 
PRAHA – Nemocným s rakovinou tvrdili, že nemoc jde »vykadit«, a odrazovali je od běžné léčby. Za podobné 
rady padla jedna jediná pokuta! Takový je výsledek kontrol a vyšetřování institutu psychosomatické medicíny 
AKTIP. A hnízdo šarlatánů klidně funguje dál.  
 
Skandální praktiky provozované léčiteli v pražském institutu AKTIP odhalila reportáž Obchod se zdravím České 
televize.  
 
Sítě šarlatánů dlouhodobě rozkrýval i deník Blesk. Řada institucí tehdy »chrastila zbraněmi«. Doporučování 
pořídit si milence, aby se nemocná vyléčila z nádoru či poruchy štítné žlázy, případně tvrzení, že polovina případů 
rakoviny jsou jen »záněty«, přeci nemůže šarlatánům projít!  
Na kontroly vyrazil pražský magistrát, policie, Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) i Česká lékařská komora 
(ČLK). Teď všichni jen krčí rameny.  
 
Nic negarantuje  
 
Ukázalo se, že psychiatrička Jarmila Klímová, která se označuje jako »odborný garant« AKTIP, negarantuje 
vůbec nic. Její společnost pouze pronajímá ordinace tomu, kdo o to projeví zájem. Třeba autorce výroku o 
»vykaděné rakovině«, údajné psycholožce Lence Krutilové, která, jak se ukázalo, nikdy jednooborovou 
psychologii na UK nestudovala.  
 
"Zkontrolovali jsme 25 subjektů působících pod hlavičkou AKTIP. Ve 22 případech jsme neshledali pochybení, 
dva případy jsme předali SÚKLu a v jednom případě udělili pokutu,"  
 
uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.  
 
Trest pro koho?  
 
Kdo pokutu dostal a jaká byla její výše, ale magistrát nezveřejní. Jde prý o citlivé údaje…  

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_68871250.zip/stance_47348_68871250_20190125_224721.htm%23zacatek
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"Za sebe můžu říct, že všechny kontroly, které prošly naším zařízením a týkají se mé osoby a mých firem, jsou 
bez závad," řekla pro Deník N Jarmila Klímová.  
 
Nejsou lékaři  
 
V čem je to jádro pudla? SÚKL žádné pokuty neudělil, protože »přístroje« eLibra a Kardivar, které pracovníci 
institutu AKTIP používali, nejsou zdravotnické. ČLK stále řeší dvě stížnosti, výsledku se ještě nedobrala. Krachem 
skončilo i trestní oznámení, které podal spolek Kverulant. "Policisté došli k závěru, že se v dané věci nejedná o 

podezření z trestného činu, a proto věc uložili ad acta," uvedl jejich mluvčí Tomáš Hulan.  
 
Foto: Psychiatrička Jarmila Klímová se označuje jako »odborný garant«. Ukázalo se ale, že pouze pronajímá 
kanceláře.  
Foto: Autorka výroků o léčbě nádoru milencem a vykadění rakoviny Lenka Krutilová si své psychologické vzdělání 
vymyslela.  
Foto: Karel Kopáč, ČT, INT  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Za pronájem zhruba 211 mostních stran má město ročně příjem zhruba 2,3 miliony korun.  
Důvodem je dlouhodobě nevýhodná smlouva.  
Praha má desítky až stovky mostů ve špatném stavu, možné peníze na jejich údržbu a opravu jí ale utíkají. 
Důvodem je nevýhodná smlouva, kterou uzavřelo město přes Technickou správu komunikací (TSK) se 
společností Czech Outdoor patřící do skupiny Bigboard.  
Smlouva se týká pronájmu prostor pro reklamu na mostech. Podle odhadů město ztrácí ročně 40 milionů korun. 
Vyplývá to ze smluv, které redakce získala od TSK na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Za 
pronájem zhruba 211 mostních stran má město ročně příjem zhruba 2,3 miliony korun. Jde o pozůstatky smluv, 
které město uzavřelo už v roce 1992, nejprve se společností Amma. Postupně přešly na stávající Czech 
Outdoor.  
 
SMLOUVA PLATÍ AŽ DO ROKU 2022  
 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_68871250.zip/stance_47348_68871250_20190125_224721.htm%23zacatek
http://www.prazsky.denik.cz/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 53 

 

Několikrát prodlužovaná smlouva platí aktuálně do konce roku 2022. Pokud ji TSK nevypoví rok dopředu, 
automaticky se prodlouží o dalších deset let. "Určitě je to věc, kterou budeme řešit, musíme se s tím detailněji 
seznámit," řekl nový pražský radní pro správu majetku Jan Chabr.  
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant, která dlouhodobě bojuje proti nelegální 

reklamě, přichází město ročně o zhruba 40 milionů korun. Vychází přitom z cen, které jsou běžně platné i po 
slevách.  
Razima hodlá oslovit nové vedení Prahy, aby hlavní město vyčistilo od laciného billboardového smogu.  
To, že je reklama na mostech mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou má 
společnost Bigboard se společností Jihoměstská majetková.  
Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru na lávce přes Brněnskou ulici na začátku D1. 
Ročně za jedinou lávku zaplatí Bigboard 700 tisíc korun, tedy zhruba třetinu celkové částky, již platí jeho dceřiná 
firma Praze za více než stovku mostů.  
Smlouva i její prodloužení je záležitostí ještě bývalého vedení TSK. Podle mluvčí Barbory Liškové platí stávají 
kontrakt až do roku 2022. "K oznámení o nezájmu automatického prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let 
tak mohou obě smluvní strany přistoupit až v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty, tedy nejpozději v 
říjnu 2021," dodala Lišková.  
Původní smlouva nespecifikuje množství ploch v metrech čtverečních, jen stanovuje jednotlivé mosty. Redakce 
při výpočtu předpokládala, že u každé mostní strany je průměrná plocha 40 metrů čtverečních. V takovém 
případě vychází zhruba 8000 metrů čtverečních, tedy cena méně než 300 korun za metr. Mluvčí skupiny 
BigBoard Pavlína Stránská ve vyjádření uvedla že v pronájmu jsou pouze plochy o celkové rozloze 1100 metrů 
čtverečních, a tak podle ní vychází výše nájmu na cenu 2400 Kč za metr, což je více než podle usnesení rady o 
minimální ceně za pronájem.  
Propojení firem ze skupiny BigBoard s pražským magistrátem je dlouhodobým problémem. Bývalému pražskému 
radnímu Karlu Grabein Procházkovi (ANO) například radil Stanislav Lazar, který ve firmě Czech Outdoor dříve 
působil. Letos vyšlo také najevo, že úředník magistrátu Ivo Mates jezdil s Volvem od Bigboardu. Podílel se přitom 
na tvorbě nových materiálů pro využití reklamy v Praze, která nahrávala podle kritiků právě BigBoardu.  
 
Kverulant: Město přichází ročně o čtyřicet milionů korun. Vycházíme z cen, které jsou běžně platné i po slevách.  

 
Foto: LÁVKA NAD BRNĚNSKOU ULICÍ. Ročně za pronájem reklamních ploch na konstrukci zaplatí společnost 
BigBoard Praze 11 700 tisíc korun.  
Foto: Wikimedia/Jiří Matějíček  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Policie v minulých dnech odložila případ bývalého úředníka pražského magistrátu přes reklamu Ivo Matese, který 
se týkal jeho možné korupce.  
 
Rozhodnutí policistů však může ještě zvrátit dozorující státní zástupkyně Zuzana Beňová z Prahy 1, která nyní 
zkoumá spis.  
V případě pochybností má právo věc vrátit zpět kriminalistům k došetření. Pokud by s nimi souhlasila, závěry 
policie potvrdí, a kauza tak pravomocně skončí.  
"Na státní zastupitelství bylo doručeno rozhodnutí policejního orgánu, které je nyní přezkoumáváno," sdělila bez 
dalších podrobností žalobkyně. Bližší informace podle ní zatím nelze poskytnout.  
Kriminalisté prvního pražského policejního obvodu věc prověřovali půl roku. Začali s tím na základě v červnu 
vydané série článků v Právu o možném podezření z korupce na magistrátu.  
V minulých dnech podle webu Kverulant.org ale dospěla policie k závěru, že případ odloží, protože se jí 

nepodařilo prokázat, že by došlo k trestnému činu a že úředník přijal úplatek.  
Mates by si tak mohl po půl roce oddychnout, avšak stále to ještě nemusí být konečná.  
(Pokračování na str. 3) Policie shodila ze stolu vážné podezření…  
 
(Pokračování ze str. 1) Vše nyní má v rukou státní zástupkyně.  
Mates na magistrátu spravoval portfolio městských pozemků s reklamními plochami a připravoval také smlouvy 
na pronájem reklamy.  
Jak již dříve Právo informovalo, tento úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem reklamní 
skupiny BigBoard, která má s metropolí uzavřené desítky smluv o pronájmu reklamních ploch.  
Mates dva dny po zveřejnění informací podal sám výpověď a pozici "majetkový specialista – reklamy", kterou 
zastával od roku 2008, na konci června opustil. Skupina tehdy jakékoli spojení s vozem odmítla. Podobně se k 
tomu postavil i magistrát. Mates reportérovi Práva v červnu tvrdil, že vůz měl zapůjčený od syna k řešení rodinné 
situace v roce 2017 a částečně i v roce 2018. Později se zjistilo, že nemluvil pravdu a vůz používal už v roce 
2016.  
Luxusní bílé SUV nechal opatřit také magistrátní parkovací kartou, která jej opravňovala parkovat na pražských 
náplavkách. To se Matesovi také jednou vymstilo. Při výjezdu z náplavky v září 2016 sjel levou stranou auta do 
Vltavy, odkud vůz museli vytáhnout až přivolaní hasiči.  
Dokument, který má Právo k dispozici, dokládá určité napojení skupiny na úředníka. V době nehody byla totiž 
držitelem vozu reklamní společnost BigBoard Praha, účastníkem nehody byl Ivo Mates.  
Ten se podílel i na přípravách výběrového řízení na provoz městského mobiliáře, které nové vedení města zřejmě 
nechá přepracovat, protože se spekuluje o tom, že je připravené na míru.  
Je tedy s podivem, že policie věc odložila, přestože je očividné, že úředník byl ve střetu zájmů a používal vůz 
reklamních firem, pro které byl podle řady uzavřených smluv i kontaktní osobou.  
 
Státní zástupkyně může rozhodnutí změnit Úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem 
reklamní skupiny BigBoard  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Společnost A. C. E. Media odmítá odstranit své billboardy od dálnic a dál na nich vydělává. Ministerstvo dopravy 
není schopno 15 měsíců tato zařízení demontovat či k tomu donutit majitele.  
 
Veškeré billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, postupně jich výrazně ubylo, společnost A. C. E. Media 
jich kolem českých dálnic nelegálně provozuje několik desítek například na dálnici D8 nebo D11. Dál se na nich 
objevuje reklama, firma tedy na nich stále vydělává.  
"Tato společnost dlouhodobě obstruuje, a tudíž jejich billboardy opravdu zůstávají mezi neodstraněnými," sdělil 
Novinkám Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy s tím, že ji úřad k odstranění zařízení 
několikrát vyzval.  
 
Společnost mlčí  
 
"Litujeme, ale A. C. E. Media se v současné době po poradě s naším právním zástupcem k danému tématu 
bohužel nemůže vyjadřovat," napsal Novinkám tiskový zástupce A. C. E. Media Tomáš Neščák. Společnost A. C. 
E. Media Ventures, Inc v Česku původně podle obchodního rejstříku působila jako organizační složka zahraniční 
právnické osoby, která je registrována v americkém státě Dellaware.  
Zápis společnosti v rejstříku byl ale poslední březnový den loňského roku vymazán a jako zastoupení A. C. E. 
Media je na stránkách firmy uvedena společnost A. C. E. Management, s. r. o. Dříve tato společnost chtěla rozjet 
proti ČR mezinárodní arbitráž, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění za odstranění reklamy v 
ochranném pásmu silnic a dálnic mimo zákon.  
(Pokračování na str. 3) Nelegální billboardy u dálnic firmě A. C. E. Media…  
 
(Pokračování ze str. 1) Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) stejně jako zástupci jeho resortu na doplňující otázku, 
jak hodlají dále nelegální billboardy této společnosti řešit, už neodpověděli.  
S postupem státu nesouhlasí ředitel spolku Kverulant Vojtěch Razima. "Zákon o pozemních komunikacích je 

zcela explicitní," řekl Novinkám. Připomněl, že legislativa uvádí povinnost vlastníka odstranit zařízení do pěti 
pracovních dnů, pokud tak neučiní, má úřad reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění na náklady 
vlastníka.  
Dále uvedl, že právnické osoby mají povinně datové schránky, kam se výzva doručuje. Podle něj navíc úřady 
selhávají, pokud jde o využití dalších nástrojů vůči majitelům billboardů.  
 
U dálnic zbývá 530 billboardů  
 
"Nejen že ještě neodstranili třetinu nelegálních billboardů, ale pokud je Kverulantovi známo, úřady za 
neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme 
tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů," zdůraznil Razima.  
Podle něj by pokutování majitele billboardů bolelo a ukázalo by, že zákony neplatí jen pro někoho.  
Podle ministerstva dopravy bylo od loňského září odstraněno 912 reklamních zařízení, z nich 94 odstranilo 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zatímco zbylé reklamy odstranili sami provozovatelé, které k tomu úřady 
pravidelně vyzývají.  
Billboardů, které ještě od dálnic nebyly odstraněny, by mělo být necelých 530. Mezi nimi jsou i billboardy A. C. E. 
Media, jež se proti povinnému odstraňování billboardů dlouhodobě staví.  
Podle zákona měly přitom již loni v září po předchozí pětileté lhůtě zmizet ty reklamy, jež se nacházejí blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.  
 
Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 
milionů Vojtěch Razima, ředitel spolku Kverulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Nelegální billboardy  
 
Okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále lemují zakázané billboardy.  
Podle vyjádření Ministerstva dopravy jich tam celkově zůstává více než tisícovka, z toho zhruba pět set se 
nachází u dálnic. Zákaz reklam v ochranném pásmu na těchto typech komunikací přitom platí už od září 2017. 
Dosud se povedlo odstranit asi dvě třetiny poutačů. "Drtivá většina již od dálnic zmizela, u zbývajících probíhá 
postupně správní řízení, které je kvůli obstrukcím některých vlastníků zdlouhavé," uvádí mluvčí resortu Lenka 
Rezková. Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však též postup státu i krajů pomalý a nedostatečný: 

"Nejenže ještě nedemontovaly více než třetinu ilegálních ploch, ale pokud víme, neudělily jedinou pokutu. Jestliže 
by za každý včas nestaženou tabuli byla pokuta 50 000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun."  
 
Víte, že…  
 
… podle resortu dopravy bylo dosud odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 u dálnic?  
 
… v roce 2017 silničáři před začátkem demontování zakázaných poutačů napočítali kolem 3000 míst?  
 
… legální zůstávají billboardy například uvnitř obcí – v takzvaném souvisle zastavěném území?  
 
Je tu pořád  
 
Patrně nejznámější zakázanou plochou je obrazovka LED nad Nuselským mostem v Praze. Ačkoliv již v červenci 
2014 zahájil stavební úřad řízení o jejím stažení, reklamní poutač zde stále stojí. Úřad dokonce odstranění 
přerušil a nově spustil řízení o dodatečném povolení billboardu. Vojtěch Razima z obecně prospěšné 
společnosti Kverulant za tím vidí čirou korupci.  

 
Ilustrační foto Svět motorů a Zetor  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Ministerstvo vnitra již v roce 2016 zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv reklamních 
zařízení na bezpečnost silničního provozu.  
 
Studie je konečně hotová a Kverulantovi se podařilo získat její hlavní výstupy: mapu nebezpečných billboardů na 
dálnicích (ZDE) a mapu nebezpečných billboardů na hlavních tazích v Praze (ZDE). Nebezpečné billboardy číhají 
na řidiče všude. Přesto stát proti nebezpečnému reklamnímu smogu dělá jen velmi málo. I díky Kverulantovi již 
mělo od dálnic a silnic první třídy do loňského 1. září zmizet více než 3 000 nejnebezpečnějších billboardů (více 
ZDE). Více než čtyři měsíce po zákazu jich zmizelo jen pár desítek. Likvidace billboardů podél českých dálnic je 
blamáží ministerstva dopravy. A situace ve velkých městech není řešena vůbec. Kverulant.org se zabývá bojem 

proti billboardům již mnoho let a znovu vyzývá státní správu k nápravě neutěšeného stavu.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Stat-ma-mapu-nebezpecnych-billboardu-

Presto-nic-nedela-519445?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo vnitra již v roce 2016 zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv reklamních 
zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a Kverulantovi se podařilo získat její hlavní 
výstupy: mapu nebezpečných billboardů na dálnicích a mapu nebezpečných billboardů na hlavních tazích v 
Praze  
 
. Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přesto stát proti nebezpečnému reklamnímu smogu dělá jen velmi 
málo. I díky Kverulantovi již mělo od dálnic a silnic první třídy do loňského 1. září zmizet více než 3 000 
nejnebezpečnějších billboardů. Více než čtyři měsíce po zákazu jich zmizelo jen pár desítek. Likvidace billboardů 
podél českých dálnic je blamáží ministerstva dopravy. A situace ve velkých městech není řešena 
vůbec. Kverulant.org se zabývá bojem proti billboardům již mnoho let a znovu vyzývá státní správu k nápravě 
neutěšeného stavu.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo vnitra již v roce 2016 zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv reklamních 
zařízení na bezpečnost silničního provozu.  
 
Studie je konečně hotová a Kverulantovi se podařilo získat její hlavní výstupy: mapu nebezpečných billboardů na 
dálnicích ( ZDE ) a mapu nebezpečných billboardů na hlavních tazích v Praze ( ZDE ). Nebezpečné billboardy 
číhají na řidiče všude. Přesto stát proti nebezpečnému reklamnímu smogu dělá jen velmi málo.   
I díky Kverulantovi již mělo od dálnic a silnic první třídy do loňského 1. září zmizet více než 3 000 
nejnebezpečnějších billboardů (více ZDE ). Více než čtyři měsíce po zákazu jich zmizelo jen pár desítek. 
Likvidace billboardů podél českých dálnic je blamáží ministerstva dopravy. A situace ve velkých městech není 
řešena vůbec.   
Kverulant.org se zabývá bojem proti billboardům již mnoho let a znovu vyzývá státní správu k nápravě 

neutěšeného stavu.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
bezpečnost, billboard, doprava, kverulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nejde, zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Kverulant dnes zaslal 

dopis řediteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže.  
 
Předmětem zakázky je dodávka 360 ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za 
předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají 
bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se pro tento účel používají jiné 
systémy. Zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela srovnatelné, schopné P25 plně 
nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném 
dodavateli vymanit. Kverulant se dnes obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka 
a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Nebude-li výběrové řízení zrušeno, hodlá se Kverulant obrátit 

na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijde na 10 
tisíc korun. Podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky (ZDE).  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Predrazene-vysilacky-pro-celniky-
520271?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zpracováno: 16.01.2018 20:16:26 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Predrazene-vysil...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180116910155 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nejde, zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Kverulant dnes zaslal 

dopis řediteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže.  
 
Předmětem zakázky je dodávka 360 ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za 
předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají 
bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel.   
V Evropě se pro tento účel používají jiné systémy. Zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou 
zcela srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější.   
Již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném dodavateli vymanit. Kverulant se dnes obrátil na generálního 

ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil.   
Nebude-li výběrové řízení zrušeno, hodlá se Kverulant obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijde na 10 tisíc korun.   
Podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ( ZDE ).   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
soutěž, Kvěrulant, GŘ cel  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

6. Kverulant.org: Předražené vysílačky pro celníky   

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
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Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org: Předražené vysílačky pro celníky 

Zdroj: outsidermedia.cz 

Datum: 16.01.2018 

Zpracováno: 16.01.2018 20:16:01 

Autor: Vojtěch Razima 

Odkaz: http://outsidermedia.cz/kverulant-org-predrazene-vysilacky-pro-celniky/  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180116900092 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nejde, zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Kverulant dnes zaslal 

dopis řediteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže.  
 
Předmětem zakázky je dodávka 360 ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za 
předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají 
bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se pro tento účel používají jiné 
systémy. Zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela srovnatelné, schopné P25 plně 
nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném 
dodavateli vymanit. Kverulant se dnes obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka 
a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Nebude-li výběrové řízení zrušeno, hodlá se Kverulant obrátit 

na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijde na 10 
tisíc korun. Podrobnosti naleznete v kauze  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

7. IT tunel na předražené vysílačky pro celníky   

Skóre: 1.00 

Název: IT tunel na předražené vysílačky pro celníky 

Zdroj: itpoint.cz 

Datum: 17.01.2018 

Zpracováno: 17.01.2018 08:41:15 

Odkaz: http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=fingovana-it-soutez-12179 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180117450027 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nejde, zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru konkrétnímu dodavateli - firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je 
zrušení tohoto fingované výběrového řízení.  
 
Generální ředitelství cel vypsalo v roce 2017 výběrové řízení na nákup vysílaček, které bylo z formálních důvodů 
zrušeno a pak znovu vyhlášeno s termínem pro podání nabídek do 16. 1. 2018. V obou případech jsou zadávací 

http://outsidermedia.cz/kverulant-org-predrazene-vysilacky-pro-celniky/
file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=fingovana-it-soutez-12179
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podmínky přizpůsobeny pro již předem vybraného dodavatel - firmu KonekTel.   
Ve specifikaci zakázky je dodávka 360 ks ručních vysílaček a dodání a montáž 260 ks vozidlových stanic za 
předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají 
bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel.   
V Evropě se pro tento účel používají jiné systémy, zejména technologie DMR a TETRA. Ty jsou zcela 
srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Celníci kdysi dostali 
několik vysílaček systému Motorola P25 darem od ambasády USA, ale již dávno nastal čas se ze závislosti na 
jediném dodavateli vymanit.   
Závislosti na jednom dodavateli se nejen v českém kotlině stala takovým fenoménem, že pro ni existuje speciální 
termín, vendor lock-in. Kam vede vendor lock-in v kombinaci s pořádným tunelem dobře ilustruje nákup CRABu, 
centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB byl a je v zásadě jen trochu lepší 
excelová tabulka.   
Na celém výběrovém řízení je také velmi podezřelá skutečnost, že podle specifikace radiostanic uvedené v 
zadávací dokumentaci není k vysílačkám poptávána funkce šifrování, GPS ani ManDown (funkce "ležící muž" 
aktivuje nouzový stav v případě, že se vysílačka dostane do vodorovné nebo převrácené polohy a setrvá v ní po 
určitou dobu).   
Celníci pouze požadují, aby vysílačky měly možnost tyto funkce v budoucnu doplnit. Patrně i velký fanoušek 
otevřenosti státní správy bude souhlasit, že funkcionalita šifrování je pro celníky naprosto klíčová.   
Radiostanice pro systém P25 lze velmi pohodlně odposlouchávat skenerem v ceně cca 12 tisíc korun. Pokud si 
tedy celníci skutečně koupí vysílačky od KonekTelu, bude nejspíš následovat výběrové řízení na zabezpečení 
nových vysílaček proti odposlechu.   
A jediným možným dodavatelem bude naprosto nepřekvapivě nejspíš opět pouze KonekTel. Mimochodem 
radiostanice již zmíněného systému DMR, které jsou rovněž používány bezpečnostními složkami, mají digitální 
šifrování jako základní funkci, kterou není třeba zvlášť připlácet.   
Kverulant se v lednu 2018 obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise 

ho požádal, aby výběrové řízení zrušil.   
Nebude-li výběrové řízení zrušeno, hodlá se Kverulant obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijede na 10 tisíc korun.   
Kverulant se s firmou KonekTel nesetkává poprvé. V roce 2013 si pražský Dopravní podnik přichystal další tunel. 

Šlo o dodávku předražené ostrahy. Vtip spočíval v tom, že jediným možným účastníkem byla hlídací agentura, 
jejíž partner disponuje certifikátem pro vysílačku Motorola Dimetra IP, verze R 8.1.   
Tím byla v České republice jen a pouze firma KonekTel. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 
2015 i zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

8. Bitva s billboardáři se blíží. Tisíce nelegálních poutačů stále stojí   

Skóre: 1.00 

Název: Bitva s billboardáři se blíží. Tisíce nelegálních poutačů stále stojí 

Zdroj: ekonomika.iDNES.cz 

Datum: 19.01.2018 

Zpracováno: 20.01.2018 04:19:10 

Číslo: 19 

Rubrika: Domácí ekonomika 

Autor: iDNES.cz, Jitka Vlková, MF DNES, Tomáš Cafourek 

Odkaz: https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-odstranovani-cesko-dalnice-bezpecnost-fv8-
... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YEID 

Identifikace: YEID20180119010001 

ProfilID: ISA 

Domicil: dx019002.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 
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Arbitráž s provozovateli venkovní reklamy je na spadnutí. Ministerstvo financí vybralo advokátní kancelář Weil, 
Gotshal & Manges, aby Česko zastupovala proti firmě A. C. E. Media Ventures, která vlastní billboardy u dálnic a 
chystá se žalovat stát o dvacet milionů eur (půl miliardy korun). Tisíce poutačů, které měly zmizet na podzim, 
zatím stále stojí na svých místech.  
 
Od září, kdy začal zákaz platit, zmizely z okolí dálnic a silnic první třídy nejméně tři stovky poutačů. Další tisíce 
však navzdory zákazu zůstávají. A stát se s tím rozhodl něco udělat.  
 
Společnost A. C. E. Media Ventures, vlastněná americkým podnikatelem Georgem Nussbaumem, už loni poslala 
ministerstvu financí předžalobní výzvu. Nyní po uplynutí lhůty šesti měsíců může kdykoliv podat žalobu a zahájit 
tím spor ohledně ochrany zahraničních investic.  
 
To je také důvod, proč ministerstvo "zbrojí". Vybralo si advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, která Česko 
zastupovala například u loňského sporu s britskou firmou WNC Factoring kvůli privatizaci Škodaexportu. Spor, v 
němž protistrana požadovala po Česku dvě miliardy korun, stát vyhrál.  
 
Kdy žaloba ministerstvu na stole přistane, nelze předvídat. "K probíhajícímu sporu v tuto chvíli nebudeme 
poskytovat žádné informace," uvedl Tomáš Neščák, mediální zástupce A. C. E. Media Ventures.  
 
K věci se firma vyjádřila už dříve. "Není pochyb, že novela fakticky vyvlastňuje majetek naší společnosti, stejně 
jako již schválené a zaplacené licence a povolení, a to nejen v případě již realizovaných nosičů, ale i těch, které 
ještě postaveny nebyly. Tyto ztráty nám stát musí nahradit," uvedl Nussbaum.  
 
A. C. E. Media Ventures přitom nepatří k těm společnostem, které by reklamní panely začaly v září odstraňovat 
nebo z nich alespoň stáhly komerční obsah. "A. C. E. Media Ventures panely zakázané zákonem u dálnic 
nejenže neodstraňuje, ale dokonce na nich stále vydělává, protože na nich nadále provozuje reklamu, přestože 
jsou již mnoho měsíců nelegální," říká majitel konkurenční společnosti BigBoard Richard Fuxa.  
 
Na poutačích BigBoardu se poté, co zákaz vstoupil v platnost, přestala objevovat komerční reklamní sdělení a 
překryly je české vlajky. Tím firma chtěla oddálit hrozící demolici poutačů ze strany ministerstva dopravy.  
 
Billboardáři se totiž nechtějí výnosného byznysu vzdát bez boje. Podpořila je v tom i skupina sedmnácti senátorů, 
kteří loni v srpnu podali ústavní stížnost na zrušení zákona. Nyní se čeká, jak dopadne.  
 
V brzké rozhodnutí soudu doufá ministr dopravy Dan Ťok. "Pokud soud návrh senátorů zamítne, věřím, že i ze 
strany provozovatelů reklamy by byla větší ochota věci řešit," říká. Odstraňování jde pomalu  
 
Novela zákona o pozemních komunikacích, zakazující billboardy v blízkosti hlavních dopravních tahů, byla 
schválena v roce 2012. Motivací bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Majitelé poutačů tehdy dostali pět 
let na to, aby se na zákon připravili a upravili podle něj své smlouvy. V září loňského roku reklamy, které jsou 
blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy, měly zmizet.  
 
Přesto silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř sedm tisíc reklamních nosičů, z toho zhruba 
tři tisíce odporujících zákonu. Odstraňování billboardů se tak protahuje. Billboardáři s ním nespěchají, protože na 
poutačích mohou vydělávat peníze.  
 
"Plochy odstraňujeme, tempo je asi pět reklamních nosičů denně, tedy devět billboardových ploch. To odpovídá 
maximální kapacitě, neboť povolení k pracím na dálnici má pouze jedna společnost, která může pracovat pouze 
od 9 do 15 hodin," říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy. Soutěže uvázly  
 
Ministerstvo dopravy uvádí, že vydalo přes padesát výzev k odstranění reklamních poutačů. Poté, co 
provozovatelé nereagovali, je pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zakryli a začali odstraňovat. Jde jim to 
však pomalu. "Nejprve bylo třeba reklamní zařízení zmapovat, poté ke každému z nich musíme vyhledat 
historicky vydané povolení a ověřit, že se týkalo ochranného pásma, kde je zákonem od září reklama zakázaná," 
vysvětluje Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. To odstraňováním pověřuje zmíněné Ředitelství silnic a 
dálnic.  
 
Kvůli nedostatku vlastních lidí vypsalo ŘSD dva tendry na odstranění poutačů. Podle mluvčího Ředitelství silnic a 
dálnic Jana Rýdla obě soutěže uvázly na velkém množství stížností a připomínek ze strany zájemců. Podle 
Vojtěcha Razimy z neziskovky Kverulant.org, která proti nebezpečným billboardům u silnic dlouhodobě bojuje, 

současná situace dává tušit, že soutěž na odstraňování poutačů úmyslně zdržují uchazeči spojení s provozovateli 
billboardů.  
 
Novela zákona se netýká zastavěných území. Ve městech a na silničních okruzích kolem nich, kde je reklamních 
ploch nejvíce, poutače nadále zůstávají. Celkem se odhaduje, že je v Česku na 25 tisíc reklamních poutačů.  
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Archivní video: Likvidace nepovoleného billboardu InsertSingleVideo  
 
URL| https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-odstranovani-cesko-dalnice-bezpecnost-fv8-
/ekonomika.aspx?c=A180118_376991_ekonomika_rts  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

9. Bitva s billboardáři se blíží. Tisíce nelegálních poutačů stále stojí   

Skóre: 1.00 

Název: Bitva s billboardáři se blíží. Tisíce nelegálních poutačů stále stojí 

Zdroj: idnes.cz 

Datum: 19.01.2018 

Zpracováno: 19.01.2018 05:11:16 

Autor: František Vlček 

Odkaz: https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-odstranovani-cesko-dalnice-bezpecnost-fv8-
... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180119240017 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Arbitráž s provozovateli venkovní reklamy je na spadnutí. Ministerstvo financí vybralo advokátní kancelář Weil, 
Gotshal &amp; Manges, aby Česko zastupovala proti firmě A. C. E. Media Ventures, která vlastní billboardy u 
dálnic a chystá se žalovat stát o dvacet milionů eur (půl miliardy korun). Tisíce poutačů, které měly zmizet na 
podzim, zatím stále stojí na svých místech.  
 
Od září, kdy začal zákaz platit, zmizely z okolí dálnic a silnic první třídy nejméně tři stovky poutačů. Další tisíce 
však navzdory zákazu zůstávají. A stát se s tím rozhodl něco udělat.   
Společnost A. C. E. Media Ventures, vlastněná americkým podnikatelem Georgem Nussbaumem, už loni poslala 
ministerstvu financí předžalobní výzvu. Nyní po uplynutí lhůty šesti měsíců může kdykoliv podat žalobu a zahájit 
tím spor ohledně ochrany zahraničních investic.   
To je také důvod, proč ministerstvo "zbrojí". Vybralo si advokátní kancelář   
Weil, Gotshal & Manges, která Česko zastupovala například u loňského sporu s britskou firmou WNC Factoring 
kvůli privatizaci Škodaexportu. Spor, v němž protistrana požadovala po Česku dvě miliardy korun, stát vyhrál.   
Kdy žaloba ministerstvu na stole přistane, nelze předvídat. "K probíhajícímu sporu v tuto chvíli nebudeme 
poskytovat žádné informace," uvedl Tomáš Neščák, mediální zástupce A. C. E. Media Ventures.   
K věci se firma vyjádřila už dříve. "Není pochyb, že novela fakticky vyvlastňuje majetek naší společnosti, stejně 
jako již schválené a zaplacené licence a povolení, a to nejen v případě již realizovaných nosičů, ale i těch, které 
ještě postaveny nebyly. Tyto ztráty nám stát musí nahradit," uvedl Nussbaum.   
A. C. E. Media Ventures přitom nepatří k těm společnostem, které by reklamní panely začaly v září odstraňovat 
nebo z nich alespoň stáhly komerční obsah. "A. C. E. Media Ventures panely zakázané zákonem u dálnic 
nejenže neodstraňuje, ale dokonce na nich stále vydělává, protože na nich nadále provozuje reklamu, přestože 
jsou již mnoho měsíců nelegální," říká majitel konkurenční společnosti BigBoard Richard Fuxa.   
Na poutačích BigBoardu se poté, co zákaz vstoupil v platnost, objevily české vlajky, čímž firma chtěla oddálit 
hrozící demolici poutačů ze strany ministerstva dopravy.   
Billboardáři se totiž nechtějí výnosného byznysu vzdát bez boje. Podpořila je v tom i skupina sedmnácti senátorů, 
kteří loni v srpnu podali ústavní stížnost na zrušení zákona. Nyní se čeká, jak dopadne.   
V brzké rozhodnutí soudu doufá ministr dopravy Dan Ťok. "Pokud soud návrh senátorů zamítne, věřím, že i ze 
strany provozovatelů reklamy by byla větší ochota věci řešit," říká.   
Odstraňování jde pomalu   
Novela zákona o pozemních komunikacích, zakazující billboardy v blízkosti hlavních dopravních tahů, byla 
schválena v roce 2012. Motivací bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Majitelé poutačů tehdy dostali pět 
let na to, aby se na zákon připravili a upravili podle něj své smlouvy. V září loňského roku reklamy, které jsou 
blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy, měly zmizet.   
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Přesto silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř sedm tisíc reklamních nosičů, z toho zhruba 
tři tisíce odporujících zákonu. Odstraňování billboardů se tak protahuje. Billboardáři s ním nespěchají, protože na 
poutačích mohou vydělávat peníze.   
"Plochy odstraňujeme, tempo je asi pět reklamních nosičů denně, tedy devět billboardových ploch. To odpovídá 
maximální kapacitě, neboť povolení k pracím na dálnici má pouze jedna společnost, která může pracovat pouze 
od 9 do 15 hodin," říká Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy.   
Soutěže uvázly   
Ministerstvo dopravy uvádí, že vydalo přes padesát výzev k odstranění reklamních poutačů. Poté, co 
provozovatelé nereagovali, je pracovníci   
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zakryli a začali odstraňovat. Jde jim to však pomalu. "Nejprve bylo třeba reklamní 
zařízení zmapovat, poté ke každému z nich musíme vyhledat historicky vydané povolení a ověřit, že se týkalo 
ochranného pásma, kde je zákonem od září reklama zakázaná," vysvětluje Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva 
dopravy. To odstraňováním pověřuje zmíněné Ředitelství silnic a dálnic.   
Kvůli nedostatku vlastních lidí vypsalo ŘSD dva tendry na odstranění poutačů. Podle mluvčího Ředitelství silnic a 
dálnic Jana Rýdla obě soutěže uvázly na velkém množství stížností a připomínek ze strany zájemců. Podle 
Vojtěcha Razimy z neziskovky Kverulant.org, která proti nebezpečným billboardům u silnic dlouhodobě bojuje, 

současná situace dává tušit, že soutěž na odstraňování poutačů úmyslně zdržují uchazeči spojení s provozovateli 
billboardů.   
Novela zákona se netýká zastavěných území. Ve městech a na silničních okruzích kolem nich, kde je reklamních 
ploch nejvíce, poutače nadále zůstávají. Celkem se odhaduje, že je v Česku na 25 tisíc reklamních poutačů.   
Archivní video: Likvidace nepovoleného billboardu  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

10. Je stát krátký na nelegální billboardy u silnic? A bude trvat roky, než poutače zmizí?   

Skóre: 1.00 

Název: Je stát krátký na nelegální billboardy u silnic? A bude trvat roky, než poutače 
zmizí? 

Zdroj: seznam.cz 

Datum: 26.01.2018 

Zpracováno: 27.01.2018 04:18:52 

Číslo: 26 

Rubrika: Duel 

Autor: Martina Spěváčková, Petr Švihel 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-stat-kratky-na-nelegalni-billboardy-u-siln... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ5D 

Identifikace: YZ5D20180126010019 

ProfilID: ISA 

Domicil: O5Da18260020.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Pět měsíců už v Česku platí zákon, který zakazuje některé billboardy u silnic. Zatím to ale spíše vypadá, že nová 
legislativa platí jen na papíře a poutače dál lemují vozovky ve velkém. Umí stát vymoci platnou legislativu? A kdo 
ze sporu o to, jestli nová pravidla zajistí větší bezpečnost, nebo naopak provozovatelům reklamy zmaří podnikaní, 
nakonec vyjde jako vítěz?  
 
Pozvání do Duelu Seznamu přijal Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant, které dlouhodobě bojuje za zákaz 

billboardů u silnic, a prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas.  
Nelegální billboardy mizí jen velmi pomaluSpor mezi státem a majiteli reklamních ploch se rozhořel v září, kdy 
nová pravidla začala platit. Některé společnosti odmítly poutače odstranit a místo nich vylepily českou vlajku. 
Hájily se, že tím změnily charakter ploch, které už nejsou reklamním zařízením.  
Ministr dopravy Dan Ťok ale jejich argument neuznal a pohrozil, že stát bude billboardy odstraňovat sám a na 
majitelích pak vymáhat vynaložené náklady. Resort ještě v září tvrdil, že odřezávat reklamní poutače začne do 
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konce měsíce. Podle zjištění Seznamu je ale situace v lednu 2018 o poznání jiná.  
"Od dálnic zmizelo zhruba 120 billboardů, část z toho jsou ty, které odstranilo Ředitelství silnic a dálnic na pokyn 
ministerstva, ale část odstranili sami provozovatelé. Jejich tempo je zhruba 100 odstraněných zařízení měsíčně," 
řekl Seznamu mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.  
Je to limitované především časem, ve kterém se dá pracovat na dálnicích v zimním období," říká k tempu 
odstraňování mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy přitom vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích. Majitelům nařizuje z bezpečnostních důvodů odstranění reklamy, pokud je blíž než 250 metrů od 
dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.  
Silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř 7000 reklamních zařízení, z toho asi 3000 jich 
odporovalo novému zákonu.  
Majitelů billboardů se zastala skupina senátorů, která zákon napadla u Ústavního soudu. Verdikt ale zatím 
nepadl.  
 
URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-stat-kratky-na-nelegalni-billboardy-u-silnic-a-bude-trvat-roky-nez-
poutace-zmizi-42079  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

11. Duel: Je stát krátký na nelegální billboardy u silnic? A bude trvat roky, než poutače zmizí?   

Skóre: 1.00 

Název: Duel: Je stát krátký na nelegální billboardy u silnic? A bude trvat roky, než poutače 
zmizí? 

Zdroj: seznamzpravy.cz 

Datum: 26.01.2018 

Zpracováno: 26.01.2018 17:06:17 

Autor: Martina Spěváčková, Petr Švihel 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-stat-kratky-na-nelegalni-billboardy-u-siln... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180126780676 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Pět měsíců už v Česku platí zákon, který zakazuje některé billboardy u silnic. Zatím to ale spíše vypadá, že nová 
legislativa platí jen na papíře a poutače dál lemují vozovky ve velkém. Umí stát vymoci platnou legislativu? A kdo 
ze sporu o to, jestli nová pravidla zajistí větší bezpečnost, nebo naopak provozovatelům reklamy zmaří podnikaní, 
nakonec vyjde jako vítěz?  
 
Pozvání do Duelu Seznamu přijal Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant, které dlouhodobě bojuje za zákaz 

billboardů u silnic, a prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas.   
Nelegální billboardy mizí jen velmi pomaluSpor mezi státem a majiteli reklamních ploch se rozhořel v září, kdy 
nová pravidla začala platit. Některé společnosti odmítly poutače odstranit a místo nich vylepily českou vlajku. 
Hájily se, že tím změnily charakter ploch, které už nejsou reklamním zařízením.   
Ministr dopravy Dan Ťok ale jejich argument neuznal a pohrozil, že stát bude billboardy odstraňovat sám a na 
majitelích pak vymáhat vynaložené náklady. Resort ještě v září tvrdil, že odřezávat reklamní poutače začne do 
konce měsíce. Podle zjištění Seznamu je ale situace v lednu 2018 o poznání jiná.   
"Od dálnic zmizelo zhruba 120 billboardů, část z toho jsou ty, které odstranilo Ředitelství silnic a dálnic na pokyn 
ministerstva, ale část odstranili sami provozovatelé. Jejich tempo je zhruba 100 odstraněných zařízení měsíčně," 
řekl Seznamu mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.   
Je to limitované především časem, ve kterém se dá pracovat na dálnicích v zimním období," říká k tempu 
odstraňování mluvčí Svazu provozovatelů venkovní reklamy Lukáš Váňa.   
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy přitom vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích. Majitelům nařizuje z bezpečnostních důvodů odstranění reklamy, pokud je blíž než 250 metrů od 
dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.   
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Silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř 7000 reklamních zařízení, z toho asi 3000 jich 
odporovalo novému zákonu.   
Majitelů billboardů se zastala skupina senátorů, která zákon napadla u Ústavního soudu. Verdikt ale zatím 
nepadl.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

12. Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy?   

Skóre: 1.00 

Název: Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy? 

Zdroj: Auto.cz 

Datum: 28.01.2018 
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Rubrika: Český trh 

Autor: redakce Auto.cz 

Odkaz: https://www.auto.cz/jak-to-ze-nezmizely-poutace-od-silnic-proc-jeste-stoji-billb... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Auto-moto servery 

Zkratka oblasti: YA 

Zkratka zdroje: YAAU 

Identifikace: YAAU20180128010004 

ProfilID: ISA 

Domicil: Xc028005.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Od českých silnic a dálnic měly už před čtyřmi měsíci zmizet poutače, které nesplnily zákonné podmínky. Ale 
většina dál existuje. Může za to neschopnost, lobby provozovatelů, nebo peníze?  
 
Se začátkem aktuálního školního roku se nemluvilo o ničem jiném než o billboardech, vzpomínáte? 
Provozovatelé venkovní reklamy měli za úkol odstranit tabule stojící příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních 
tříd (50 m) – ze 7000 poutačů měla zmizet skoro polovina.  
Majitelé billboardů na zbourání dostali lhůtu prvních pěti dnů v září. A ačkoliv o zahájení platnosti zákona věděli 
už pět let dopředu, zvolili zdržovací  
taktiku – jednoduše přelepili cedule státními symboly. "Jestliže byl billboard povolen a umístěn jako reklamní 
zařízení, tak jestli na něj dám českou  
vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah," 
zlobil se tehdy ministr dopravy a trval na svém. Jak je tedy možné, že tabule stojí dál a už se o tom nemluví?  
 
Kdo to zaplatí?  
 
Ministerstvo dopravy se brání, že za situaci nenese vinu. Většinu z již odstraněných tabulí zlikvidovalo Ředitelství 
silnic a dálnic, některé dobrovolně  
samotní provozovatelé reklam. Až poslední možností je prý obesílání výzev konkrétním vlastníkům. U dálnic se to 
stalo zatím pouze v padesáti případech. "Billboardy měli podle zákona odstranit samotní provozovatelé, a dlouho 
se k tomu neměli. Odstraňování státem tam, kde provozovatelé reklamy nekonají, je krajní situace," vysvětlil nám 
Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.  
Potíž je v tom, že stát sice může náklady vymáhat na provozovateli reklamy, ale nejdříve je musí sám zaplatit. A 
až pak teprve získat zpět, přičemž cena za odstranění jednoho reklamního zařízení se pohybuje v rozsahu od 
dvaceti do padesáti tisíc korun. Proto je v zájmu státu, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na 
své náklady.  
 
Hlavně pomalu  
 
Veškerá iniciativa je tedy na billboardářích, kteří se zrovna nepřetrhnou. Ostatně nic jim nehrozí – zákon nemyslí 
na žádnou sankci za zdržování. Správce komunikace jim může předepsat pouze ony zmíněné náklady na 
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odstranění.  
Svaz provozovatelů venkovní reklamy navíc nadále považuje dotčená ustanovení novely zákona za neústavní. 
Podporuje ho v tom skupina sedmnácti senátorů. "Vadí nám, že stát nerespektuje uzavřené smlouvy a jím vydaná 
povolení na dobu určitou do konce letošního roku," vysvětluje šéf svazu Marek Pavlas.  
 
Duel o billboardech: Kdo má pravdu? Reklamky, nebo neziskovka?  
 
Přesto se našli tací, kteří billboardy odstraňují – okolnosti jsou úsměvné. "Rozhodnutí Ústavního soudu může přijít 
za delší dobu a při vědomí toho, jak neodborným a drahým způsobem reklamní nosiče začalo odstraňovat ŘSD, 
se někteří členové svazu rozhodli začít odstraňovat nosiče sami. Rychlost odstraňování je maximální možná, 
odpovídá však skutečnosti, že povolením k odstraňování disponuje jediná společnost v republice, která může 
navíc pracovat jen od devíti do patnácti hodin," končí Pavlas s dovětkem, že proto sundali zatím "jen" několik 
stovek nosičů.  
Podle mluvčího ministerstva s tím ovšem billboardáři začali pozdě – teprve v prosinci. "Máme doloženo, že 
odstraňují pět billboardů denně, celkem už zhruba stovku. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, 
pokračují i v tomto roce," krčí Tomáš Neřold rameny.  
 
Vlčák po lobotomii  
 
Podle informací televize Nova někteří provozovatelé přelepili státní vlajky a poutače dál vesele pronajímají. Při 
vědomí nelegálnosti dokonce výhodněji  
– dávají prý padesátiprocentní slevu. Šéf jejich svazu ale takovou praxi kategoricky vyvrací. "Členové svazu své 
plochy zasažené novelou komerčně nepronajímají, mají na nich motiv české vlajky. Nerozumíme tedy otázce, zda 
je pro ně výhodné protahovat odstranění nosičů a nadále je pronajímat," kroutí hlavou Marek Pavlas.  
Ať už je to jakkoliv, při stejné rychlosti bourání budou zakázané billboardy ohrožovat bezpečnost kolem silnic 
ještě celé roky. "Stát se chová jako německý ovčák po lobotomii. Místo aby pořádně štěkal a pokousal ty, co 
všem na očích porušují zákon, jen bezmocně slintá," zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Kverulant, která roky proti billboardům vystupuje.  

Jak jsme zjistili na krajských úřadech, kolem silnic prvních tříd je situace různorodá. Záleží na tom, jaké tempo 
zvolil konkrétní úřad. Někde ještě ani nedostali od Ředitelství silnic a dálnic seznam nevyhovujících tabulí.  
 
Psali jsme: Billboardy u silnic a dálnic jsou ode dneška zakázány. Začíná lhůta na jejich odstranění  
 
Rozhovor: Ředitel neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima  

 
Proč podle vás stát pořád nečiní ohledně billboardů?  
Zdá se, že erár ještě nebyl ani schopen vysoutěžit firmu, která bude billboardy odstraňovat. Podle všeho ještě ani 
nemá firmu, která bude billboardy zakrývat. Jen na čas, než úřední šiml definitivně a pravomocně zařehtá, že 
konkrétní billboard může být uříznut. Navíc, takových rozhodnutí o odstranění je vydáno jen pár stovek. Přitom 
nelegálních billboardů u dálnic a jedniček jsou tisíce.  
Co je důvodem?  
Jedním z důvodů, proč se Ředitelství silnic a dálnic doposud nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění 
vykoná, je to, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za 
úkol soutěž zdržovat.  
Vidíte za tím lobby provozovatelů venkovní reklamy?  
Nemyslím si, že na státní úředníky má v tuto chvíli nějaký zásadní vliv billboardová lobby. Mám za to, že většina 
je považuje pouze za hochštaplery, kteří se dušovali, že billboardy v zákonné lhůtě odstraní, a pak udělali přesně 
pravý opak.  
Jaké navrhujete řešení k rychlému odstranění billboardů?  
Možná to bude znít jako příliš extrémní řešení. Ale navrhuji, aby stát začal konečně dodržovat svoje zákony!  
Měl by stát omezit také další reklamní plochy, které zatím mohly zůstat?  
Ministerstvo vnitra již před dvěma lety zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv 
reklamních zařízení na bezpečnost silničního  
provozu. Studie je konečně hotová a obsahuje mapu nebezpečných billboardů na dálnicích i hlavních tazích v 
Praze.  
Co ze studie vyplývá?  
Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přes všechny nesnáze nakonec z dálnic a jedniček odstraněny 
budou, ale situace ve velkých městech není řešena vůbec. To by se rozhodně mělo změnit. A tomu se budu 
věnovat v dalších letech.  
Se zástupcem billboardářské společnosti jste se vsadili o výsledek arbitráže s ČR. Jak to dopadlo?  
Já tvrdím, že billboardáři nevyhrají arbitráž s českým státem. Výhrou bude láhev dobrého rumu, ale ještě si budu 
muset počkat. Podmínkou sázky je, že ACE Media do konce roku 2018 podá žalobu na český stát za 
promarněnou investici. Pokud vím, tak se to nestalo, přestože ACE tím již roky vyhrožuje. Podle mě ji ani nikdy 
nepodají. Vědí, že by museli prohrát.  
 
Jak pokračuje odstraňování poutačů v krajích?  
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Veronika Severová, Karlovarský kraj: Nemáme ještě jejich seznam, ale od Ředitelství silnic a dálnic ČR ho již 
máme přislíbený. Poté poptáme službu na odstranění reklamních zařízení. Reklamní zařízení budou následně v 
souladu se zákonem zlikvidována na náklady vlastníka.  
Jiří Klemt, Královéhradecký kraj: ŘSD informovalo Královéhradecký kraj k dnešnímu dni o dvaceti kusech 
reklamních zařízení u silnice I/37 na trase Trutnov – Rokytník. Většina z nich byla odstraněna. Předpoklad je, že 
informace o dalších reklamních zařízeních budou předány do měsíce. Záleží na rozměrech konkrétního 
reklamního zařízení, nicméně částky se pohybují v řádech tisíců a desetitisíců.  
Markéta Žitná, Liberecký kraj: Krajský úřad Libereckého kraje se zaměřuje odstraňováním nepovolených reklam 
systematicky  
již od roku 2006. Proto u silnic I. třídy v Libereckém kraji nenajdete tolik nepovolených zařízení. Od září do konce 
loňského roku bylo vyzváno asi třicet vlastníků nepovolených reklamních zařízení a všichni na základě výzvy 
reklamu odstranili. V letošním roce budeme v kontrolách a výzvách pokračovat. Hrubý odhad nepovolených 
reklam u silnic I. třídy v kraji je do sto padesáti kusů, zejména se jedná o drobné nepovolené cedule.  
Nikola Birklenová, Moravskoslezský kraj: U nás se jednalo o 44 zařízení, na která nebyly správcem silnic I. třídy 
nalezeny relevantní doklady. Krajský úřad v průběhu II. pololetí loňského roku zakázal provozování několika 
reklam, které zjevně neodpovídaly platným silničním předpisům. Ve čtyřech případech se vlastníci reklam proti 
rozhodnutí krajského úřadu odvolali.  
Vladimír Lichnovský, Olomoucký kraj: Odstraněno bylo asi pětadvacet reklamních zařízení. K dnešnímu dni u 
silnice č. I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice, u silnice č. I/60 v úseku Lipová-lázně – státní hranice a u silnice č. 
I/48 v úseku Bělotín – hranice kraje. Jsou rozpracovány úseky silnic č. I/11 v úseku Šumperk – hranice kraje směr 
Ostrava a I/44 v úseku Rapotín – Jeseník.  
Dominik Barták, Pardubický kraj:  
Seznam konkrétních míst samozřejmě máme. Billboardy byly a jsou průběžně monitorovány včetně míst, kde 
došlo k jejich odstranění. Na území našeho kraje evidujeme přibližně sto dvacet kusů reklamních zařízení v 
silničním ochranném pásmu silnic I. tříd.  
Alena Marešová, Plzeňský kraj: Seznam konkrétních míst jsme dosud od majetkového správce neobdrželi.  
 
URL| https://www.auto.cz/jak-to-ze-nezmizely-poutace-od-silnic-proc-jeste-stoji-billboardy-112946  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Identifikace: WC_C20180128720023 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Od českých silnic a dálnic měly už před čtyřmi měsíci zmizet poutače, které nesplnily zákonné podmínky. Ale 
většina dál existuje. Může za to neschopnost, lobby provozovatelů, nebo peníze?  
 
Se začátkem aktuálního školního roku se nemluvilo o ničem jiném než o billboardech, vzpomínáte? 
Provozovatelé venkovní reklamy měli za úkol odstranit tabule stojící příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních 
tříd (50 m) – ze 7000 poutačů měla zmizet skoro polovina.   
Majitelé billboardů na zbourání dostali lhůtu prvních pěti dnů v září. A ačkoliv o zahájení platnosti zákona věděli 
už pět let dopředu, zvolili zdržovací taktiku – jednoduše přelepili cedule státními symboly. "Jestliže byl billboard 
povolen a umístěn jako reklamní zařízení, tak jestli na něj dám českou vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s 
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růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah," zlobil se tehdy ministr dopravy a trval na 
svém. Jak je tedy možné, že tabule stojí dál a už se o tom nemluví?   
Kdo to zaplatí?   
Ministerstvo dopravy se brání, že za situaci nenese vinu. Většinu z již odstraněných tabulí zlikvidovalo Ředitelství 
silnic a dálnic, některé dobrovolně samotní provozovatelé reklam. Až poslední možností je prý obesílání výzev 
konkrétním vlastníkům. U dálnic se to stalo zatím pouze v padesáti případech. "Billboardy měli podle zákona 
odstranit samotní provozovatelé, a dlouho se k tomu neměli. Odstraňování státem tam, kde provozovatelé 
reklamy nekonají, je krajní situace," vysvětlil nám Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.   
Potíž je v tom, že stát sice může náklady vymáhat na provozovateli reklamy, ale nejdříve je musí sám zaplatit. A 
až pak teprve získat zpět, přičemž cena za odstranění jednoho reklamního zařízení se pohybuje v rozsahu od 
dvaceti do padesáti tisíc korun. Proto je v zájmu státu, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na 
své náklady.   
Hlavně pomalu   
Veškerá iniciativa je tedy na billboardářích, kteří se zrovna nepřetrhnou. Ostatně nic jim nehrozí – zákon nemyslí 
na žádnou sankci za zdržování. Správce komunikace jim může předepsat pouze ony zmíněné náklady na 
odstranění.   
Svaz provozovatelů venkovní reklamy navíc nadále považuje dotčená ustanovení novely zákona za neústavní. 
Podporuje ho v tom skupina sedmnácti senátorů. "Vadí nám, že stát nerespektuje uzavřené smlouvy a jím vydaná 
povolení na dobu určitou do konce letošního roku," vysvětluje šéf svazu Marek Pavlas.   
Duel o billboardech: Kdo má pravdu? Reklamky, nebo neziskovka?   
Přesto se našli tací, kteří billboardy odstraňují – okolnosti jsou úsměvné. "Rozhodnutí Ústavního soudu může přijít 
za delší dobu a při vědomí toho, jak neodborným a drahým způsobem reklamní nosiče začalo odstraňovat ŘSD, 
se někteří členové svazu rozhodli začít odstraňovat nosiče sami. Rychlost odstraňování je maximální možná, 
odpovídá však skutečnosti, že povolením k odstraňování disponuje jediná společnost v republice, která může 
navíc pracovat jen od devíti do patnácti hodin," končí Pavlas s dovětkem, že proto sundali zatím "jen" několik 
stovek nosičů.   
Podle mluvčího ministerstva s tím ovšem billboardáři začali pozdě – teprve v prosinci. "Máme doloženo, že 
odstraňují pět billboardů denně, celkem už zhruba stovku. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, 
pokračují i v tomto roce," krčí Tomáš Neřold rameny.   
Vlčák po lobotomii   
Podle informací televize Nova někteří provozovatelé přelepili státní vlajky a poutače dál vesele pronajímají. Při 
vědomí nelegálnosti dokonce výhodněji – dávají prý padesátiprocentní slevu. Šéf jejich svazu ale takovou praxi 
kategoricky vyvrací. "Členové svazu své plochy zasažené novelou komerčně nepronajímají, mají na nich motiv 
české vlajky. Nerozumíme tedy otázce, zda je pro ně výhodné protahovat odstranění nosičů a nadále je 
pronajímat," kroutí hlavou Marek Pavlas.   
Ať už je to jakkoliv, při stejné rychlosti bourání budou zakázané billboardy ohrožovat bezpečnost kolem silnic 
ještě celé roky. "Stát se chová jako německý ovčák po lobotomii. Místo aby pořádně štěkal a pokousal ty, co 
všem na očích porušují zákon, jen bezmocně slintá," zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Kverulant, která roky proti billboardům vystupuje.   

Jak jsme zjistili na krajských úřadech, kolem silnic prvních tříd je situace různorodá. Záleží na tom, jaké tempo 
zvolil konkrétní úřad. Někde ještě ani nedostali od Ředitelství silnic a dálnic seznam nevyhovujících tabulí.   
Psali jsme: Billboardy u silnic a dálnic jsou ode dneška zakázány. Začíná lhůta na jejich odstranění   
Rozhovor: Ředitel neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima   

Proč podle vás stát pořád nečiní ohledně billboardů?   
Zdá se, že erár ještě nebyl ani schopen vysoutěžit firmu, která bude billboardy odstraňovat. Podle všeho ještě ani 
nemá firmu, která bude billboardy zakrývat. Jen na čas, než úřední šiml definitivně a pravomocně zařehtá, že 
konkrétní billboard může být uříznut. Navíc, takových rozhodnutí o odstranění je vydáno jen pár stovek. Přitom 
nelegálních billboardů u dálnic a jedniček jsou tisíce.   
Co je důvodem?   
Jedním z důvodů, proč se Ředitelství silnic a dálnic doposud nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění 
vykoná, je to, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za 
úkol soutěž zdržovat.   
Vidíte za tím lobby provozovatelů venkovní reklamy?   
Nemyslím si, že na státní úředníky má v tuto chvíli nějaký zásadní vliv billboardová lobby. Mám za to, že většina 
je považuje pouze za hochštaplery, kteří se dušovali, že billboardy v zákonné lhůtě odstraní, a pak udělali přesně 
pravý opak.   
Jaké navrhujete řešení k rychlému odstranění billboardů?   
Možná to bude znít jako příliš extrémní řešení. Ale navrhuji, aby stát začal konečně dodržovat svoje zákony!   
Měl by stát omezit také další reklamní plochy, které zatím mohly zůstat?   
Ministerstvo vnitra již před dvěma lety zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv 
reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a obsahuje mapu nebezpečných 
billboardů na dálnicích i hlavních tazích v Praze.   
Co ze studie vyplývá?   
Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přes všechny nesnáze nakonec z dálnic a jedniček odstraněny 
budou, ale situace ve velkých městech není řešena vůbec. To by se rozhodně mělo změnit. A tomu se budu 
věnovat v dalších letech.   
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Se zástupcem billboardářské společnosti jste se vsadili o výsledek arbitráže s ČR. Jak to dopadlo?   
Já tvrdím, že billboardáři nevyhrají arbitráž s českým státem. Výhrou bude láhev dobrého rumu, ale ještě si budu 
muset počkat. Podmínkou sázky je, že ACE Media do konce roku 2018 podá žalobu na český stát za 
promarněnou investici. Pokud vím, tak se to nestalo, přestože ACE tím již roky vyhrožuje. Podle mě ji ani nikdy 
nepodají. Vědí, že by museli prohrát.   
Jak pokračuje odstraňování poutačů v krajích?   
Veronika Severová, Karlovarský kraj: Nemáme ještě jejich seznam, ale od Ředitelství silnic a dálnic ČR ho již 
máme přislíbený. Poté poptáme službu na odstranění reklamních zařízení. Reklamní zařízení budou následně v 
souladu se zákonem zlikvidována na náklady vlastníka.   
Jiří Klemt, Královéhradecký kraj: ŘSD informovalo Královéhradecký kraj k dnešnímu dni o dvaceti kusech 
reklamních zařízení u silnice I/37 na trase Trutnov – Rokytník. Většina z nich byla odstraněna. Předpoklad je, že 
informace o dalších reklamních zařízeních budou předány do měsíce. Záleží na rozměrech konkrétního 
reklamního zařízení, nicméně částky se pohybují v řádech tisíců a desetitisíců.   
Markéta Žitná, Liberecký kraj: Krajský úřad Libereckého kraje se zaměřuje odstraňováním nepovolených reklam 
systematicky již od roku 2006. Proto u silnic I. třídy v Libereckém kraji nenajdete tolik nepovolených zařízení. Od 
září do konce loňského roku bylo vyzváno asi třicet vlastníků nepovolených reklamních zařízení a všichni na 
základě výzvy reklamu odstranili. V letošním roce budeme v kontrolách a výzvách pokračovat. Hrubý odhad 
nepovolených reklam u silnic I. třídy v kraji je do sto padesáti kusů, zejména se jedná o drobné nepovolené 
cedule.   
Nikola Birklenová, Moravskoslezský kraj: U nás se jednalo o 44 zařízení, na která nebyly správcem silnic I. třídy 
nalezeny relevantní doklady. Krajský úřad v průběhu II. pololetí loňského roku zakázal provozování několika 
reklam, které zjevně neodpovídaly platným silničním předpisům. Ve čtyřech případech se vlastníci reklam proti 
rozhodnutí krajského úřadu odvolali.   
Vladimír Lichnovský, Olomoucký kraj: Odstraněno bylo asi pětadvacet reklamních zařízení. K dnešnímu dni u 
silnice č. I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice, u silnice č. I/60 v úseku Lipová-lázně – státní hranice a u silnice č. 
I/48 v úseku Bělotín – hranice kraje. Jsou rozpracovány úseky silnic č. I/11 v úseku Šumperk – hranice kraje směr 
Ostrava a I/44 v úseku Rapotín – Jeseník.   
Dominik Barták, Pardubický kraj:   
Seznam konkrétních míst samozřejmě máme. Billboardy byly a jsou průběžně monitorovány včetně míst, kde 
došlo k jejich odstranění. Na území našeho kraje evidujeme přibližně sto dvacet kusů reklamních zařízení v 
silničním ochranném pásmu silnic I. tříd.   
Alena Marešová, Plzeňský kraj: Seznam konkrétních míst jsme dosud od majetkového správce neobdrželi.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za přístup k nim ročně téměř 100 
milionů korun. Kverulantje přesvědčen, že závazné normy má stát poskytovat veřejnosti zdarma, a proto dnes 

vyzval dopisem ministra průmyslu a obchodu, aby tuto zjevnou absurditu konečně odstranil.  
 
V současné době je v platnosti 36 tisíc norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce 
norem, u kterých stát vyžaduje jejich dodržování. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, 
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kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Navíc zcela určitě budou přibývat 

další. Už nyní je jisté, že nejméně jednu z takových norem bude muset dodržovat široká podnikatelská veřejnost. 
Jde o evropskou normu EN 16931-1:2017 pro elektronickou fakturaci. Kverulant je přesvědčen, že normy, které 

jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Proto dnes dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu 
Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně řešit. Podrobnosti naleznete v  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Magistrát zpřísňuje regulaci reklamního smogu i na soukromých plochách. Na pomoc si povolává živnostenský 
odbor a právníky. Pokuty stoupají do milionových částek  
 
"  
 
Praha je zamořená reklamním smogem. Včetně památkové rezervace. V Evropě to nemá obdoby. A situace se v 
rozporu se sliby celé řady magistrátních politiků napříč politickým spektrem řadu let nelepšila.  
 
Spolupráce s živnostenským odborem  
 
Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ, Trojkoalice) teď slibuje: "Regulaci pouliční reklamy 
přitvrdíme." Fakt, že nejde jen o plané prohlášení, dokládá vymýcením reklamy na plochách patřících magistrátu. 
A teď prý chce podobného efektu docílit na plochách soukromých. "Stojíme na půli cesty, napravíme to," vzkázala 
Kolínská. Doplnila, že už požádala o spolupráci živnostenský odbor a právníky. "Zjevné porušování nařízení 
omezující reklamní smog musíme vyřešit," ujistila.  
 
Aktivisté chtějí zajít ještě dál  
 
Její iniciativu vítá například obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která se dlouhodobě angažuje v boji 

proti reklamnímu smogu. Její ředitel Vojtěch Razima se netají tím, že konečným cílem je likvidace reklamy na 
celém území Prahy. "Každá aktivita, která zmírní reklamní smog je pozitivní. Je potřeba vytlačit reklamu z města, 
stejně jako se tak postupně na základě zákona děje kolem dálnic a rychlostních silnic," sdělil Pražskému deníku 
Razima.  
 
Vzájemné obviňování i konkurenční boj  
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Některé společnosti provozující reklamní plochy v centru Prahy omezení paradoxně a priori neodsuzují. "Pražská 
památková rezervace si opravdu zaslouží maximální ochranu proti nekontrolovanému nárůstu počtu reklam," 
uvedl výkonný ředitel společnosti BigBoard George Kisugite. Rovněž firma JCDecaux kvituje aktivitu města. 
Poukazuje ale na fakt, že někteří provozovatelé venkovní reklamy stále vydělávají desítky milionů korun ročně 
díky nečinnosti úřadů.  
 
"Naprosto šokující je případ obří reklamní plochy na Nuselském mostě směrem do centra o velikosti 96 m2, 
kterou provozuje společnost BigMedia i přesto, že maximální přípustná velikost je stanovena na 4 m2," popsal 
generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.  
 
Pravidla jsou jasně daná  
 
Reklamu v centru Prahy omezuje hned několik městských vyhlášek a dokumentů. Tím hlavním jsou Pražské 
stavební předpisy (PSP), o které se v minulém volebním období rozhořel boj mezi exprimátorem Tomášem 
Hudečkem (ex TOP 09) a billboardovou lobby. Hudečkova striktní verze PSP z roku 2014 mimo jiné omezovala 
reklamu v památkové rezervaci a zónách na 4 m2 plochy. Tato pravidla byla nakonec zrušena tehdejší ministryní 
pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (ANO).  
 
Současné stavební předpisy omezují reklamu výrazně méně a zajišťují alespoň, že se pražská billboardová 
džungle nebude dál rozšiřovat. Vedle PSP existuje ještě nové nařízení z ledna 2017, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.  
 
Zásadní změnou oproti předchozí verzi nařízení je, že by od ledna 2017 v památkové rezervaci neměla být ani 
reklama subjektů, se kterými má hlavní město Praha uzavřenou smlouvu. Je evidentní, že toto nařízení prozatím 
nevedlo k zamýšlenému efektu a reklama v ulicích památkové rezervace stále je. Právě na naplňování tohoto 
nařízení se teď podle Kolínské magistrát zaměří.  
 
Magistrát si věří víc než dřív  
 
"Pravidelnými kontrolami snižujeme množství ilegální reklamy. Na základě činnosti magistrátu je úbytek jasně 
patrný," shrnul tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman. "Věřím, že nám se během tohoto roku podaří nelegální 
reklamu plně zlikvidovat. Lidé se pak budou moci projít královskou cestou přes Staroměstské náměstí na Hrad a 
nepotkat žádnou reklamu na sloupech nebo telefonních budkách," dodává Kolínská. Spory se soukromníky se ale 
můžou kvůli správnímu řízení protáhnout i na několik let.  
"  
 
URL| https://www.denik.cz/regiony/praha-pritvrdi-nelegalni-reklamni-smog-zmizi-z-prazskych-ulic-jeste-letos-
20180205.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

16. Praha přitvrdí. Nelegální reklamní smog zmizí z pražských ulic ještě letos   
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Magistrát zpřísňuje regulaci reklamního smogu i na soukromých plochách. Na pomoc si povolává živnostenský 
odbor a právníky. Pokuty stoupají do milionových částek  
 
Za rok 2016 zjistil magistrát 771 porušení platných předpisů a udělil pokuty za více než dva a půl milionu korun. 
Za rok 2017 eviduje celkem 667 porušení a celkovou výši udělených pokut v hodnotě 1 815 100 korun.   
Foto: ČTK   
Praha je zamořená reklamním smogem. Včetně památkové rezervace. V Evropě to nemá obdoby. A situace se v 
rozporu se sliby celé řady magistrátních politiků napříč politickým spektrem řadu let nelepšila.   
Spolupráce s živnostenským odborem   
Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ, Trojkoalice) teď slibuje: "Regulaci pouliční reklamy 
přitvrdíme." Fakt, že nejde jen o plané prohlášení, dokládá vymýcením reklamy na plochách patřících magistrátu. 
A teď prý chce podobného efektu docílit na plochách soukromých. "Stojíme na půli cesty, napravíme to," vzkázala 
Kolínská. Doplnila, že už požádala o spolupráci živnostenský odbor a právníky. "Zjevné porušování nařízení 
omezující reklamní smog musíme vyřešit," ujistila.   
Aktivisté chtějí zajít ještě dál   
Její iniciativu vítá například obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která se dlouhodobě angažuje v boji 

proti reklamnímu smogu. Její ředitel Vojtěch Razima se netají tím, že konečným cílem je likvidace reklamy na 
celém území Prahy. "Každá aktivita, která zmírní reklamní smog je pozitivní. Je potřeba vytlačit reklamu z města, 
stejně jako se tak postupně na základě zákona děje kolem dálnic a rychlostních silnic," sdělil Pražskému deníku 
Razima.   
Vzájemné obviňování i konkurenční boj   
Některé společnosti provozující reklamní plochy v centru Prahy omezení paradoxně a priori neodsuzují. "Pražská 
památková rezervace si opravdu zaslouží maximální ochranu proti nekontrolovanému nárůstu počtu reklam," 
uvedl výkonný ředitel společnosti BigBoard George Kisugite. Rovněž firma JCDecaux kvituje aktivitu města. 
Poukazuje ale na fakt, že někteří provozovatelé venkovní reklamy stále vydělávají desítky milionů korun ročně 
díky nečinnosti úřadů.   
"Naprosto šokující je případ obří reklamní plochy na Nuselském mostě směrem do centra o velikosti 96 m2, 
kterou provozuje společnost BigMedia i přesto, že maximální přípustná velikost je stanovena na 4 m2," popsal 
generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.   
Pravidla jsou jasně daná   
Reklamu v centru Prahy omezuje hned několik městských vyhlášek a dokumentů. Tím hlavním jsou Pražské 
stavební předpisy (PSP), o které se v minulém volebním období rozhořel boj mezi exprimátorem Tomášem 
Hudečkem (ex TOP 09) a billboardovou lobby. Hudečkova striktní verze PSP z roku 2014 mimo jiné omezovala 
reklamu v památkové rezervaci a zónách na 4 m2 plochy. Tato pravidla byla nakonec zrušena tehdejší ministryní 
pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (ANO).   
Současné stavební předpisy omezují reklamu výrazně méně a zajišťují alespoň, že se pražská billboardová 
džungle nebude dál rozšiřovat. Vedle PSP existuje ještě nové nařízení z ledna 2017, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.   
Zásadní změnou oproti předchozí verzi nařízení je, že by od ledna 2017 v památkové rezervaci neměla být ani 
reklama subjektů, se kterými má hlavní město Praha uzavřenou smlouvu. Je evidentní, že toto nařízení prozatím 
nevedlo k zamýšlenému efektu a reklama v ulicích památkové rezervace stále je. Právě na naplňování tohoto 
nařízení se teď podle Kolínské magistrát zaměří.   
Magistrát si věří víc než dřív   
"Pravidelnými kontrolami snižujeme množství ilegální reklamy. Na základě činnosti magistrátu je úbytek jasně 
patrný," shrnul tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman. "Věřím, že nám se během tohoto roku podaří nelegální 
reklamu plně zlikvidovat. Lidé se pak budou moci projít královskou cestou přes Staroměstské náměstí na Hrad a 
nepotkat žádnou reklamu na sloupech nebo telefonních budkách," dodává Kolínská. Spory se soukromníky se ale 
můžou kvůli správnímu řízení protáhnout i na několik let.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

17. Praha přitvrdí. Nelegální reklamní smog zmizí z pražských ulic ještě letos   
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180205400002 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Magistrát zpřísňuje regulaci reklamního smogu i na soukromých plochách. Na pomoc si povolává živnostenský 
odbor a právníky. Pokuty stoupají do milionových částek  
 
dnes 06:37   
Za rok 2016 zjistil magistrát 771 porušení platných předpisů a udělil pokuty za více než dva a půl milionu korun. 
Za rok 2017 eviduje celkem 667 porušení a celkovou výši udělených pokut v hodnotě 1 815 100 korun.   
Foto: ČTK   
Praha je zamořená reklamním smogem. Včetně památkové rezervace. V Evropě to nemá obdoby. A situace se v 
rozporu se sliby celé řady magistrátních politiků napříč politickým spektrem řadu let nelepšila.   
Spolupráce s živnostenským odboremNáměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ, Trojkoalice) 
teď slibuje: "Regulaci pouliční reklamy přitvrdíme." Fakt, že nejde jen o plané prohlášení, dokládá vymýcením 
reklamy na plochách patřících magistrátu. A teď prý chce podobného efektu docílit na plochách soukromých. 
"Stojíme na půli cesty, napravíme to," vzkázala Kolínská. Doplnila, že už požádala o spolupráci živnostenský 
odbor a právníky. "Zjevné porušování nařízení omezující reklamní smog musíme vyřešit," ujistila.   
Aktivisté chtějí zajít ještě dálJejí iniciativu vítá například obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která se 

dlouhodobě angažuje v boji proti reklamnímu smogu. Její ředitel Vojtěch Razima se netají tím, že konečným 
cílem je likvidace reklamy na celém území Prahy. "Každá aktivita, která zmírní reklamní smog je pozitivní. Je 
potřeba vytlačit reklamu z města, stejně jako se tak postupně na základě zákona děje kolem dálnic a rychlostních 
silnic," sdělil Pražskému deníku Razima.   
Vzájemné obviňování i konkurenční bojNěkteré společnosti provozující reklamní plochy v centru Prahy omezení 
paradoxně a priori neodsuzují. "Pražská památková rezervace si opravdu zaslouží maximální ochranu proti 
nekontrolovanému nárůstu počtu reklam," uvedl výkonný ředitel společnosti BigBoard George Kisugite. Rovněž 
firma JCDecaux kvituje aktivitu města. Poukazuje ale na fakt, že někteří provozovatelé venkovní reklamy stále 
vydělávají desítky milionů korun ročně díky nečinnosti úřadů.   
"Naprosto šokující je případ obří reklamní plochy na Nuselském mostě směrem do centra o velikosti 96 m2, 
kterou provozuje společnost BigMedia i přesto, že maximální přípustná velikost je stanovena na 4 m2," popsal 
generální ředitel JCDecaux Pavel Slabý.   
Pravidla jsou jasně danáReklamu v centru Prahy omezuje hned několik městských vyhlášek a dokumentů. Tím 
hlavním jsou Pražské stavební předpisy (PSP), o které se v minulém volebním období rozhořel boj mezi 
exprimátorem Tomášem Hudečkem (ex TOP 09) a billboardovou lobby. Hudečkova striktní verze PSP z roku 
2014 mimo jiné omezovala reklamu v památkové rezervaci a zónách na 4 m2 plochy. Tato pravidla byla nakonec 
zrušena tehdejší ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (ANO).   
Současné stavební předpisy omezují reklamu výrazně méně a zajišťují alespoň, že se pražská billboardová 
džungle nebude dál rozšiřovat. Vedle PSP existuje ještě nové nařízení z ledna 2017, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.   
Zásadní změnou oproti předchozí verzi nařízení je, že by od ledna 2017 v památkové rezervaci neměla být ani 
reklama subjektů, se kterými má hlavní město Praha uzavřenou smlouvu. Je evidentní, že toto nařízení prozatím 
nevedlo k zamýšlenému efektu a reklama v ulicích památkové rezervace stále je. Právě na naplňování tohoto 
nařízení se teď podle Kolínské magistrát zaměří.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

18. Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy? Rozhovor: Ředitel 
neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima   

Skóre: 1.00 

Název: Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy? Rozhovor: 
Ředitel neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima 

Zdroj: svetmotoru.auto.cz 

Datum: 09.02.2018 

Zpracováno: 09.02.2018 01:01:01 
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Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180209020208 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Se začátkem aktuálního školního roku se nemluvilo o ničem jiném než o billboardech, vzpomínáte? 
Provozovatelé venkovní reklamy měli za úkol odstranit tabule stojící příliš blízko dálnic (250 m) a silnic prvních 
tříd (50 m) – ze 7000 poutačů měla zmizet skoro polovina.  
 
Majitelé billboardů na zbourání dostali lhůtu prvních pěti dnů v září. A ačkoliv o zahájení platnosti zákona věděli 
už pět let dopředu, zvolili zdržovací taktiku – jednoduše přelepili cedule státními symboly. "Jestliže byl billboard 
povolen a umístěn jako reklamní zařízení, tak jestli na něj dám českou vlajku, státní symbol nebo třeba plakát s 
růžovými prasátky, je to pořád reklama, i když nemá reklamní obsah," zlobil se tehdy ministr dopravy a trval na 
svém. Jak je tedy možné, že tabule stojí dál a už se o tom nemluví?   
Kdo to zaplatí?   
Ministerstvo dopravy se brání, že za situaci nenese vinu. Většinu z již odstraněných tabulí zlikvidovalo Ředitelství 
silnic a dálnic, některé dobrovolně samotní provozovatelé reklam. Až poslední možností je prý obesílání výzev 
konkrétním vlastníkům. U dálnic se to stalo zatím pouze v padesáti případech. "Billboardy měli podle zákona 
odstranit samotní provozovatelé, a dlouho se k tomu neměli. Odstraňování státem tam, kde provozovatelé 
reklamy nekonají, je krajní situace," vysvětlil nám Tomáš Neřold z ministerstva dopravy.   
Potíž je v tom, že stát sice může náklady vymáhat na provozovateli reklamy, ale nejdříve je musí sám zaplatit. A 
až pak teprve získat zpět, přičemž cena za odstranění jednoho reklamního zařízení se pohybuje v rozsahu od 
dvaceti do padesáti tisíc korun. Proto je v zájmu státu, aby sami provozovatelé reklamy billboardy odstranili na 
své náklady.   
Hlavně pomalu   
Veškerá iniciativa je tedy na billboardá řích, kteří se zrovna nepřetrhnou. Ostatně nic jim nehrozí – zákon nemyslí 
na žádnou sankci za zdržování. Správce komunikace jim může předepsat pouze ony zmíněné náklady na 
odstranění.   
Svaz provozovatelů venkovní reklamy navíc nadále považuje dotčená ustanovení novely zákona za neústavní. 
Podporuje ho v tom skupina sedmnácti senátorů. "Vadí nám, že stát nerespektuje uzavřené smlouvy a jím vydaná 
povolení na dobu určitou do konce letošního roku," vysvětluje šéf svazu Marek Pavlas.   
Přesto se našli tací, kteří billboardy odstraňují – okolnosti jsou úsměvné. "Rozhodnutí Ústavního soudu může přijít 
za delší dobu a při vědomí toho, jak neodborným a drahým způsobem reklamní nosiče začalo odstraňovat ŘSD, 
se někteří členové svazu rozhodli začít odstraňovat nosiče sami. Rychlost odstraňování je maximální možná, 
odpovídá však skutečnosti, že povolením k odstraňování disponuje jediná společnost v republice, která může 
navíc pracovat jen od devíti do patnácti hodin," končí Pavlas s dovětkem, že proto sundali zatím "jen" několik 
stovek nosičů.   
Podle mluvčího ministerstva s tím ovšem billboardáři začali pozdě – teprve v prosinci. "Máme doloženo, že 
odstraňují pět billboardů denně, celkem už zhruba stovku. Stejným tempem, tedy asi sto billboardů měsíčně, 
pokračují i v tomto roce," krčí Tomáš Neřold rameny.   
Vlčák po lobotomii   
Podle informací televize Nova někteří provozovatelé přelepili státní vlajky a poutače dál vesele pronajímají. Při 
vědomí nelegálnosti dokonce výhodněji – dávají prý padesátiprocentní slevu. Šéf jejich svazu ale takovou praxi 
kategoricky vyvrací. "Členové svazu své plochy zasažené novelou komerčně nepronajímají, mají na nich motiv 
české vlajky. Nerozumíme tedy otázce, zda je pro ně výhodné protahovat odstranění nosičů a nadále je 
pronajímat," kroutí hlavou Marek Pavlas.   
Ať už je to jakkoliv, při stejné rychlosti bourání budou zakázané billboardy ohrožovat bezpečnost kolem silnic 
ještě celé roky. "Stát se chová jako německý ovčák po lobotomii. Místo aby pořádně štěkal a pokousal ty, co 
všem na očích porušují zákon, jen bezmocně slintá," zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Kverulant, která roky proti billboardům vystupuje.   

Jak jsme zjistili na krajských úřadech, kolem silnic prvních tříd je situace různorodá. Záleží na tom, jaké tempo 
zvolil konkrétní úřad. Někde ještě ani nedostali od Ředitelství silnic a dálnic seznam nevyhovujících tabulí.   
Proč podle vás stát pořád nečiní ohledně billboardů?   
Zdá se, že erár ještě nebyl ani schopen vysoutěžit firmu, která bude billboardy odstraňovat. Podle všeho ještě ani 
nemá firmu, která bude billboardy zakrývat. Jen na čas, než úřední šiml definitivně a pravomocně zařehtá, že 
konkrétní billboard může být uříznut. Navíc, takových rozhodnutí o odstranění je vydáno jen pár stovek. Přitom 
nelegálních billboardů u dálnic a jedniček jsou tisíce.   
Co je důvodem?   
Jedním z důvodů, proč se Ředitelství silnic a dálnic doposud nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění 
vykoná, je to, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za 
úkol soutěž zdržovat.   
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Vidíte za tím lobby provozovatelů venkovní reklamy?   
Nemyslím si, že na státní úředníky má v tuto chvíli nějaký zásadní vliv billboardová lobby. Mám za to, že většina 
je považuje pouze za hochštaplery, kteří se dušovali, že billboardy v zákonné lhůtě odstraní, a pak udělali přesně 
pravý opak.   
Jaké navrhujete řešení k rychlému odstranění billboardů?   
Možná to bude znít jako příliš extrémní řešení. Ale navrhuji, aby stát začal konečně dodržovat svoje zákony!   
Měl by stát omezit také další reklamní plochy, které zatím mohly zůstat?   
Ministerstvo vnitra již před dvěma lety zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv 
reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a obsahuje mapu nebezpečných 
billboardů na dálnicích i hlavních tazích v Praze.   
Co ze studie vyplývá?   
Nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude. Přes všechny nesnáze nakonec z dálnic a jedniček odstraněny 
budou, ale situace ve velkých městech není řešena vůbec. To by se rozhodně mělo změnit. A tomu se budu 
věnovat v dalších letech.   
Se zástupcem billboardářské společnosti jste se vsadili o výsledek arbitráže s ČR. Jak to dopadlo?   
Já tvrdím, že billboardáři nevyhrají arbitráž s českým státem. Výhrou bude láhev dobrého rumu, ale ještě si budu 
muset počkat. Podmínkou sázky je, že ACE Media do konce roku 2018 podá žalobu na český stát za 
promarněnou investici. Pokud vím, tak se to nestalo, přestože ACE tím již roky vyhrožuje. Podle mě ji ani nikdy 
nepodají. Vědí, že by museli prohrát.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

19. Celní správa chce za desítky miliónů vysílačky, které v ČR nabízí jediná firma   

Skóre: 1.00 

Název: Celní správa chce za desítky miliónů vysílačky, které v ČR nabízí jediná firma 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 14.02.2018 04:20:58 

Číslo: 44 

Rubrika: Domácí 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/463295-celni-sprava-chce-za-desitky-milionu-
vysila...  

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZWN 

Identifikace: YZWN20180213010034 

ProfilID: ISA 

Domicil: WN044035.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Tendr na nákup 620 vysílaček, jež hodlá pořídit Celní správa za desítky miliónů korun, vzbudil pochybnosti kvůli 
tomu, že výběrové řízení vyhovovalo konkrétní společnosti, která na našem trhu vysílačky s konkrétním 
standardem dodává. Upozornila na to obecně prospěšná společnost Kverulant.  

 
Celní správa poptávala 360 ručních a 260 vozidlových vysílaček s odhadovanou cenou přes 56 miliónů korun. 
První tendr byl z formálních důvodů zrušen, do druhého se přihlásila jediná společnost, která nabídla dodat 
požadované vysílačky a jejich montáž za zhruba 30 miliónů korun.  
 
Celníci požadovali dodat vysílačky v americkém standardu P25, ačkoliv v Evropě jsou častěji užívány standardy 
DMR či Tetra, které jsou levnější a využívají je například složky integrovaného záchranného systému. Jak 
upozornil ředitel Kverulanta Vojtěch Razima, vysílačky s těmito standardy by mohla Celní správa získat za 
mnohem nižší částky. "Kdybyste poptávali i jinou technologii, mohli byste se dostat na cenu k 15, možná i 10 
miliónům korun,” odhadl.  
 
Generální ředitel Celní správy Milan Poulíček i šéf sekce ekonomiky a informatiky Miroslav Nováček 
požadovanou specifikaci vysílaček hájí s tím, že jejich podřízení tento systém spolu s oběma zmiňovanými již 
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delší dobu úspěšně používají. Standard P25 si podle nich vyžaduje "specifický výkon služby”.  
 
Předem jasný dodavatel  
 
Skutečnost, že se do tendru přihlásil jediný zájemce, kterým je společnost KonekTel, je podle nich v pořádku, 
ačkoliv podle Kverulanta jde o jediného tuzemského dodavatele vysílaček se standardem P25.  
 
"Já si myslím, že není dost dobře možné orientovat se na jednu technologii, když ji dodává jenom jedna firma v 
ČR,” uvedl Razima při jednání s Poulíčkem a jeho kolegy.  
 
Generální ředitel Celní správy ČR Milan Poulíček  
 
FOTO: MF  
 
"Nevím, co je to Česká republika, jsme otevřený trh EU,” konstatoval Nováček s tím, že o zakázku mohli soutěžit i 
zahraniční dodavatelé.  
 
Pochybnosti Kverulanta pramení i z toho, že společnost KonekTel v roce 2013 figurovala v tendru na ostrahu 
objektů pražského dopravního podniku, kde byla účast ve výběrovém řízení podmíněna technickým požadavkem, 
který mohla splnit pouze tato firma.  
 
Kvůli pochybnostem se Kverulant hodlá obrátit s podáním na Úřad na ochranu hospodářské soutěže.  

 
URL| https://www.novinky.cz/domaci/463295-celni-sprava-chce-za-desitky-milionu-vysilacky-ktere-v-cr-nabizi-
jedina-firma.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

20. Kverulant: Generál o poctivosti tendru na vysílačky nepřesvědčil   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Generál o poctivosti tendru na vysílačky nepřesvědčil 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 14.02.2018 04:20:33 

Číslo: 44 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-General-o-poctivo... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180213010048 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18440050.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Generální ředitelství cel nedávno vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž 
však nešlo, zadávací podmínky totiž byly ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Ta se také jako 
jediná soutěže účastnila.  
 
Kverulant zaslal dopis veliteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže. Ten Kverulanta požádal o 
schůzku, ze které Kverulantpořídil videozáznam (ZDE). Velitel celníků, generál Poulíček společně se svými 

podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však naprosto nepřesvědčil a ten tak chystá podání k 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Předmětem zakázky byla dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání 
a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku 
speciálním standardu P25, který používají bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. 
V Evropě se pro tento účel používají jiné systémy. Zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou 
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zcela srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Již dávno nastal 
čas se ze závislosti na jediném dodavateli vymanit. Kverulant se obrátil na generálního ředitele Generálního 

ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o 
schůzku se ze které Kverulant pořídil videozáznam (ZDE). Velitel celníků, generál Poulíček společně se svými 

podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však naprosto nepřesvědčil a ten tak chystá podání k 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijede na 10 
tisíc korun. Podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky (ZDE).  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-General-o-poctivosti-tendru-na-vysilacky-

nepresvedcil-524232?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

21. V Brně odstraňují nelegální billboardy. Spory často musí řešit soudy   

Skóre: 1.00 

Název: V Brně odstraňují nelegální billboardy. Spory často musí řešit soudy 

Zdroj: CT24.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 14.02.2018 04:18:48 

Číslo: 44 

Rubrika: Regiony 

Autor: pokornaj 

Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2389579-v-brne-odstranuji-nelegalni-bil... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Média, tv, rádia 

Zkratka oblasti: YD 

Zkratka zdroje: YD24 

Identifikace: YD2420180213010030 

ProfilID: ISA 

Domicil: f95a18440031.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

U autostrád už od loňského září, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, nemají billboardy co 
dělat. Od silnic prvních tříd v Jihomoravském kraji už pomalu mizí, zdlouhavé spory mezi jejich majiteli a úředníky 
ale řeší v Brně. Ve městech totiž žádný plošný zákaz neexistuje a rozhodování leží na samostatných obecních 
nebo krajských úřadech.  
 
Na frekventované trase z Brna do Svitav je například u Lipůvky už jen pět billboardů. Ještě před dvěma týdny jich 
tam byly desítky. I tak ale stihli úředníci předloni odstranit daleko větší počet reklamních poutačů než loni. 
Vysvětlují to tím, že začali řešit megabordy, u nichž je celý proces složitější.  
 
"Za rok 2017 bylo díky nám od silnic první třídy odstraněno 168 billboardů. Za leden letošního roku máme zatím 
zdokumentované tři," řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková a doplnila, že po odstranění se někde objeví poutač 
znovu. U dálnic stále zůstává celkově na sedm stovek billboardů.  
 
Odkaz  
 
Billboardy u silnic postupně mizí. Kvůli složité administrativě ale stále pomaleji  
 
Drtivá většina nelegálních reklam stojí v ochranném pásmu silnic. Řešení problému tam má na starosti krajský 
úřad, který však může dát pouze podněty k odstranění. Jihomoravští silničáři pak reklamu jen zakrývají.  
 
V Brně se množí případy, kdy si firmy myslí, že poutače stojí na místě oprávněně, zatímco kraj zastává opačné 
stanovisko. To se týká i megaboardu na křižovatce ulic Opuštěná a Uhelná, k jehož odstranění dal kraj pokyn 
Správě a údržbě silnic. Ještě před tím poslal vlastníkovi několik výzev, na které firma nereagovala. Teď se na 
místo vypravili i s advokátem a za účasti policie se s úředníky dohadovali zhruba dvě hodiny.  
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Kraj nechal zatím billboard přikrýt s tím, že jej odstraní. Případ se však zřejmě dostane až k soudu, jako tomu 
bylo i u reklamního poutače v Heršpické ulici. K jeho dalšímu provozu firma nedostala povolení a s krajem se 
soudila kvůli ušlému zisku. Soud se však přiklonil na stranu úřadu. Provozovatelům nelegálních reklam hrozí 
pokuta až tři sta tisíc korun.Billboardy jsou v dopravě nebezpečné  
 
Už v roce 2015 chtělo Brno připravit interaktivní mapu billboardů, aby začalo řešit problémy s ilegálními 
reklamními poutači. Ty často stojí na místech, kde ohrožují řidiče. Jako v případě dopravní nehody auta a 
motorky v Olomoucké ulici, při které motorkář následně narazil do sloupu billboardu a těžce se zranil.  
 
Billboardy ale někdy stojí na nebezpečném místě i legálně. "Zůstává řada reklamních zařízení, které mají 
povolení příslušného úřadu, ale z pohledu bezpečnosti silničního provozu jsou nepřijatelné," upozornil policejní 
dopravní inženýr Lubomír Sedlák.  
 
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant.org vydává policie jen málokdy souhlasné stanovisko ke stavbě 

nového billboardu. To však není pro úředníky závazné. "Ukazuje to třeba případ prodloužení stavebního povolení 
oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické, přestože se na této křižovatce stala jedna z 
největších tragických dopravních nehod," řekl Vojtěch Razima.  
 
Fakta  
Odstraňování billboardů  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic 1. třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích (září 2017). Majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud 
jsou blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.  
 
Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače Ředitelství silnic a dálnic, na silnicích první 
třídy je to podle ministerstva dopravy věc krajů a jejich organizací.  
 
Nařízení o odstranění billboardů, motivované zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se netýká zastavěných 
území, kde je reklamních ploch nejvíc.  
 
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2389579-v-brne-odstranuji-nelegalni-billboardy-spory-casto-musi-
resit-soudy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

22. V Brně odstraňují nelegální billboardy. Spory často musí řešit soudy   

Skóre: 1.00 
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Jazyk: cz 
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180213940006 
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Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

U autostrád už od loňského září, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, nemají billboardy co 
dělat.  
 
Od silnic prvních tříd v Jihomoravském kraji už pomalu mizí, zdlouhavé spory mezi jejich majiteli a úředníky ale 
řeší v Brně. Ve městech totiž žádný plošný zákaz neexistuje a rozhodování leží na samostatných obecních nebo 
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krajských úřadech.   
Na frekventované trase z Brna do Svitav je například u Lipůvky už jen pět billboardů. Ještě před dvěma týdny jich 
tam byly desítky. I tak ale stihli úředníci předloni odstranit daleko větší počet reklamních poutačů než loni. 
Vysvětlují to tím, že začali řešit megabordy, u nichž je celý proces složitější.   
"Za rok 2017 bylo díky nám od silnic první třídy odstraněno 168 billboardů. Za leden letošního roku máme zatím 
zdokumentované tři," řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková a doplnila, že po odstranění se někde objeví poutač 
znovu. U dálnic stále zůstává celkově na sedm stovek billboardů.   
Drtivá většina nelegálních reklam stojí v ochranném pásmu silnic. Řešení problému tam má na starosti krajský 
úřad, který však může dát pouze podněty k odstranění. Jihomoravští silničáři pak reklamu jen zakrývají.   
V Brně se množí případy, kdy si firmy myslí, že poutače stojí na místě oprávněně, zatímco kraj zastává opačné 
stanovisko. To se týká i megaboardu na křižovatce ulic Opuštěná a Uhelná, k jehož odstranění dal kraj pokyn 
Správě a údržbě silnic. Ještě před tím poslal vlastníkovi několik výzev, na které firma nereagovala. Teď se na 
místo vypravili i s advokátem a za účasti policie se s úředníky dohadovali zhruba dvě hodiny.   
Kraj nechal zatím billboard přikrýt s tím, že jej odstraní. Případ se však zřejmě dostane až k soudu, jako tomu 
bylo i u reklamního poutače v Heršpické ulici. K jeho dalšímu provozu firma nedostala povolení a s krajem se 
soudila kvůli ušlému zisku. Soud se však přiklonil na stranu úřadu. Provozovatelům nelegálních reklam hrozí 
pokuta až tři sta tisíc korun.   
Billboardy jsou v dopravě nebezpečné   
Už v roce 2015 chtělo Brno připravit interaktivní mapu billboardů, aby začalo řešit problémy s ilegálními 
reklamními poutači. Ty často stojí na místech, kde ohrožují řidiče. Jako v případě dopravní nehody auta a 
motorky v Olomoucké ulici, při které motorkář následně narazil do sloupu billboardu a těžce se zranil.   
Billboardy ale někdy stojí na nebezpečném místě i legálně. "Zůstává řada reklamních zařízení, které mají 
povolení příslušného úřadu, ale z pohledu bezpečnosti silničního provozu jsou nepřijatelné," upozornil policejní 
dopravní inženýr Lubomír Sedlák.   
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant.org vydává policie jen málokdy souhlasné stanovisko ke stavbě 

nového billboardu. To však není pro úředníky závazné. "Ukazuje to třeba případ prodloužení stavebního povolení 
oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické, přestože se na této křižovatce stala jedna z 
největších tragických dopravních nehod," řekl Vojtěch Razima.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

23. Kverulant: Generál o poctivosti tendru na vysílačky nepřesvědčil   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Generál o poctivosti tendru na vysílačky nepřesvědčil 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 13.02.2018 17:05:08 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-General-o-poctiv... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180213890036 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Generální ředitelství cel nedávno vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž 
však nešlo, zadávací podmínky totiž byly ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Ta se také jako 
jediná soutěže účastnila.  
 
Kverulant zaslal dopis veliteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže. Ten Kverulanta požádal o 
schůzku, ze které Kverulantpořídil videozáznam ( ZDE ). Velitel celníků, generál Poulíček společně se svými 

podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však naprosto nepřesvědčil a ten tak chystá podání k 
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.   
Předmětem zakázky byla dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček 
za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu P25, který používají 
bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se pro tento účel používají jiné 
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systémy. Zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela srovnatelné, schopné P25 plně 
nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější.   
Již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném dodavateli vymanit. Kverulant se obrátil na generálního ředitele 

Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta 
požádal o schůzku se ze které Kverulant pořídil videozáznam ( ZDE ). Velitel celníků, generál Poulíček společně 

se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však naprosto nepřesvědčil a ten tak chystá 
podání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, přestože poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přijede 
na 10 tisíc korun.   
Podrobnosti naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ( ZDE ).   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
soutěž, kverulant, GŘ cel  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

24. V Brně odstraňují nelegální billboardy. Spory často musí řešit soudy   

Skóre: 1.00 

Název: V Brně odstraňují nelegální billboardy. Spory často musí řešit soudy 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 13.02.2018 16:51:24 

Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2389579-v-brne-odstranuji-nelegalni-bil... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180213880060 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

U autostrád už od loňského září, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, nemají billboardy co 
dělat.  
 
Od silnic prvních tříd v Jihomoravském kraji už pomalu mizí, zdlouhavé spory mezi jejich majiteli a úředníky ale 
řeší v Brně. Ve městech totiž žádný plošný zákaz neexistuje a rozhodování leží na samostatných obecních nebo 
krajských úřadech.   
Na frekventované trase z Brna do Svitav je například u Lipůvky už jen pět billboardů. Ještě před dvěma týdny jich 
tam byly desítky. I tak ale stihli úředníci předloni odstranit daleko větší počet reklamních poutačů než loni. 
Vysvětlují to tím, že začali řešit megabordy, u nichž je celý proces složitější.   
"Za rok 2017 bylo díky nám od silnic první třídy odstraněno 168 billboardů. Za leden letošního roku máme zatím 
zdokumentované tři," řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková a doplnila, že po odstranění se někde objeví poutač 
znovu. U dálnic stále zůstává celkově na sedm stovek billboardů.   
Drtivá většina nelegálních reklam stojí v ochranném pásmu silnic. Řešení problému tam má na starosti krajský 
úřad, který však může dát pouze podněty k odstranění. Jihomoravští silničáři pak reklamu jen zakrývají.   
V Brně se množí případy, kdy si firmy myslí, že poutače stojí na místě oprávněně, zatímco kraj zastává opačné 
stanovisko. To se týká i megaboardu na křižovatce ulic Opuštěná a Uhelná, k jehož odstranění dal kraj pokyn 
Správě a údržbě silnic. Ještě před tím poslal vlastníkovi několik výzev, na které firma nereagovala. Teď se na 
místo vypravili i s advokátem a za účasti policie se s úředníky dohadovali zhruba dvě hodiny.   
Kraj nechal zatím billboard přikrýt s tím, že jej odstraní. Případ se však zřejmě dostane až k soudu, jako tomu 
bylo i u reklamního poutače v Heršpické ulici. K jeho dalšímu provozu firma nedostala povolení a s krajem se 
soudila kvůli ušlému zisku. Soud se však přiklonil na stranu úřadu. Provozovatelům nelegálních reklam hrozí 
pokuta až tři sta tisíc korun.   
Billboardy jsou v dopravě nebezpečné   
Už v roce 2015 chtělo Brno připravit interaktivní mapu billboardů, aby začalo řešit problémy s ilegálními 
reklamními poutači. Ty často stojí na místech, kde ohrožují řidiče. Jako v případě dopravní nehody auta a 
motorky v Olomoucké ulici, při které motorkář následně narazil do sloupu billboardu a těžce se zranil.   
Billboardy ale někdy stojí na nebezpečném místě i legálně. "Zůstává řada reklamních zařízení, které mají 
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povolení příslušného úřadu, ale z pohledu bezpečnosti silničního provozu jsou nepřijatelné," upozornil policejní 
dopravní inženýr Lubomír Sedlák.   
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant.org vydává policie jen málokdy souhlasné stanovisko ke stavbě 

nového billboardu. To však není pro úředníky závazné. "Ukazuje to třeba případ prodloužení stavebního povolení 
oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické, přestože se na této křižovatce stala jedna z 
největších tragických dopravních nehod," řekl Vojtěch Razima.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

25. Celní správa chce za desítky miliónů vysílačky, které v ČR nabízí jediná firma   

Skóre: 1.00 

Název: Celní správa chce za desítky miliónů vysílačky, které v ČR nabízí jediná firma 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 13.02.2018 

Zpracováno: 13.02.2018 15:57:24 

Autor: Jaroslav Soukup 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/463295-celni-sprava-chce-za-desitky-milionu-
vysila...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180213840021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Tendr na nákup 620 vysílaček, jež hodlá pořídit Celní správa za desítky miliónů korun, vzbudil pochybnosti kvůli 
tomu, že výběrové řízení vyhovovalo konkrétní společnosti, která na našem trhu vysílačky s konkrétním 
standardem dodává. Upozornila na to obecně prospěšná společnost Kverulant.  

 
Celní správa poptávala 360 ručních a 260 vozidlových vysílaček s odhadovanou cenou přes 56 miliónů korun. 
První tendr byl z formálních důvodů zrušen, do druhého se přihlásila jediná společnost, která nabídla dodat 
požadované vysílačky a jejich montáž za zhruba 30 miliónů korun.   
Celníci požadovali dodat vysílačky v americkém standardu P25, ačkoliv v Evropě jsou častěji užívány standardy 
DMR či Tetra, které jsou levnější a využívají je například složky integrovaného záchranného systému. Jak 
upozornil ředitel Kverulanta Vojtěch Razima, vysílačky s těmito standardy by mohla Celní správa získat za 
mnohem nižší částky. "Kdybyste poptávali i jinou technologii, mohli byste se dostat na cenu k 15, možná i 10 
miliónům korun,” odhadl.   
Generální ředitel Celní správy Milan Poulíček i šéf sekce ekonomiky a informatiky Miroslav Nováček 
požadovanou specifikaci vysílaček hájí s tím, že jejich podřízení tento systém spolu s oběma zmiňovanými již 
delší dobu úspěšně používají. Standard P25 si podle nich vyžaduje "specifický výkon služby”.   
Předem jasný dodavatelSkutečnost, že se do tendru přihlásil jediný zájemce, kterým je společnost KonekTel, je 
podle nich v pořádku, ačkoliv podle Kverulanta jde o jediného tuzemského dodavatele vysílaček se standardem 
P25.   
"Já si myslím, že není dost dobře možné orientovat se na jednu technologii, když ji dodává jenom jedna firma v 
ČR,” uvedl Razima při jednání s Poulíčkem a jeho kolegy.   
Generální ředitel Celní správy ČR Milan Poulíček   
FOTO: MF   
"Nevím, co je to Česká republika, jsme otevřený trh EU,” konstatoval Nováček s tím, že o zakázku mohli soutěžit i 
zahraniční dodavatelé.   
Pochybnosti Kverulanta pramení i z toho, že společnost KonekTel v roce 2013 figurovala v tendru na ostrahu 
objektů pražského dopravního podniku, kde byla účast ve výběrovém řízení podmíněna technickým požadavkem, 
který mohl splnit pouze tato firma.   
Kvůli pochybnostem se Kverulant hodlá obrátit s podáním na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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26. Stále jen jeden zájemce v tendru na vysílačky pro Celní správu   

Skóre: 1.00 

Název: Stále jen jeden zájemce v tendru na vysílačky pro Celní správu 

Zdroj: itpoint.cz 

Datum: 14.02.2018 

Zpracováno: 14.02.2018 08:55:26 

Odkaz: http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=tendr-na-vysilacky-pro-celni-spravu-12... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180214430035 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

V prvním kole již zrušeného tendru se přihlásil jen jeden zájemce. Po vyhlášení nové a již ukončené soutěže se v 
prvním i druhém kole opět přihlásila pouze jedna firma. I tak jsou šéfové Celní správy přesvědčeni, že zakázka 
není zmanipulovaná a ušitá na míru pro již předem vybraného dodavatele - společnost KonekTel.  
 
Generální ředitelství cel nedávno vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž 
však nešlo, zadávací podmínky totiž byly ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Ta se také jako 
jediná soutěže účastnila.   
Kverulant zaslal dopis veliteli celníků a požádal ho o zrušení fingované soutěže. Ten Kverulanta požádal o 

schůzku, kde generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval.   
Kverulanta však naprosto nepřesvědčil a ten tak chystá podání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

27. Kverulant: Hochštaplerský trik billboardářů odhalen   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Hochštaplerský trik billboardářů odhalen 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 20.02.2018 04:20:33 

Číslo: 50 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Hochstaplersky-tr... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180219010061 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18500062.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Nedávno se na nelegálních dálničních billboardech objevily místo vlajky nápisy Prodejní automat pomoc řidičům. 
Na základě upozornění motoristického časopisu Svět motorů Kverulant vyfotil zadní stranu billboardů a zjistil, že 

skrývá mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci.  
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Již téměř před půl rokem měli majitelé odstranit z dálnic a silnic I. třídy všechny billboardy. Zmizet nemusí jen ty 
reklamní cedule, které v maximální vzdálenosti 200 m upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná 
zařízení. Billboardáři takové "provozovny" vyrobili - na zadní stranu billboardů umístili mincovní automat s 
označením Prodejní automat první pomoci. Kverulant nemohl ověřit, zda se v útrobách automatu vůbec něco 

skrývá. Štěrbina na dvacetikorunu je umístěna více než tři metry vysoko. I z toho je evidentní, že se jedná o další 
hochštaplerský pokus billboardářů obejít zákon.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Hochstaplersky-trik-billboardaru-odhalen-
524991?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

28. Nový trik dálničních billboardů: za zády skrývají prodejní automat   

Skóre: 1.00 

Název: Nový trik dálničních billboardů: za zády skrývají prodejní automat 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 20.02.2018 04:19:47 

Číslo: 50 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: Michal Janko 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/novy-trik-dalnicnich-billboardu-za-zady-skryvaji-... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ68 

Identifikace: YZ6820180219010044 

ProfilID: ISA 

Domicil: f86a18500045.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Provozovatelé dálničních billboardů přišli po vlajkové kampani s novým manévrem vyhýbajícím se dikci zákona. 
Využili výjimku, podle které mohou zůstat reklamní cedule, které upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a 
podobná zařízení. Na zadní straně některých billboardů se tak objevily miniaturní "provozovny" v podobě 
automatu na první pomoc. Trik odhalila organizace Kverulant.org.  

 
"  
 
Na vybraných billboardech nahradil českou vlajku nápis Prodejní automat pomoc řidičům. 
Organizace Kverulant na základě upozornění motoristického časopisu Svět motorů vyfotila zadní stranu 

billboardu a zjistila, že skrývá mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci.  
 
Není přitom vůbec jisté, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorun je totiž 
umístěna více než tři metry vysoko. "I z toho je evidentní, že se jedná o další hochštaplerský pokus billboardářů 
obejít zákon," komentovala obecně prospěšná společnost své zjištění.  
 
Automat by tak podle svérázného výkladu zákona mohl představovat "provozovnu", ačkoli pro řidiče legálně i 
fakticky nedostupnou. Konec dálničních billboardů patří mezi hlavní kauzy, kterým se Kverulant systematicky 

věnuje. Organizace se snaží poukazovat na problémy ve veřejném zájmu a odmítá financování od politiků či ze 
státního rozpočtu.  
"  
 
URL| https://www.denik.cz/ekonomika/novy-trik-dalnicnich-billboardu-za-zady-skryvaji-prodejni-automat-
20180219.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
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« zpět na začátek 
  

29. Finta s údajnou pomocí pro motoristy nezabrala. Billboardy musejí pryč   

Skóre: 1.00 

Název: Finta s údajnou pomocí pro motoristy nezabrala. Billboardy musejí pryč 

Zdroj: ekonomika.iDNES.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 20.02.2018 04:18:49 

Číslo: 50 

Rubrika: Doprava 

Autor: MF DNES, Tomáš Cafourek 

Odkaz: https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-automobilova-odstranovani-billboardu-fvd-/... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YEID 

Identifikace: YEID20180219010002 

ProfilID: ISA 

Domicil: dx050003.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Silničáři u dálnic a silnic prvních tříd odstranili téměř 300 reklamních poutačů. Zmizela tak desetina nelegálně 
stojících billboardů, jejichž umístění v okolí komunikací od loňského září zakazuje zákon. Mezi odstraněnými 
poutači byly i takové, které provozovatelé označují za automaty pomoci pro řidiče. Tímto trikem se billboardáři 
pokoušejí plakátovací plochy ochránit před demolicí.  
 
"Celkem k minulému týdnu odstranilo Ředitelství silnic a dálnic 85 poutačů, dalších 212 odstranili samotní 
provozovatelé," řekl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Množství reklamních zařízení, která 
provozovatelé likvidují, podle něj odpovídá dojednané dohodě. Ta billboardářům ukládá, aby během jednoho 
pracovního dne rozebrali pět poutačů.  
 
Nově začali silničáři odstraňovat i ty poutače, na které provozovatelé přidělali schránky například s reflexními 
vestami a dalšími potřebami pro šoféry. Ti si je mohou za drobný poplatek v boxu koupit. Provozovatelé tak tato 
zařízení označují nikoliv za reklamní plochy, ale za automaty pomoci šoférům.  
 
"Jeden takový poutač se poroučel k zemi během dneška," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.  
 
Šlo o jedno z prvních reklamních zařízení, na které mohli řidiči narazit při sjezdu z pražského okruhu na dálnici 
D11 do Hradce Králové. Ředitelství nejprve s odstraňováním těchto zařízení nespěchalo a obrátilo se kvůli tomu 
na ministerstvo. To ale takto upravené poutače nadále pokládá za běžné reklamní plochy, jejichž umístění v 
ochranném pásmu komunikací zákon neumožňuje.  
 
Automat pro pomoc řidičům umístěný na billboardu.  
 
Schránky s pomocí pro motoristy jsou třetím trikem, kterým chtějí billboardáři předejít demolici reklamních 
zařízení.  
 
Nejprve část provozovatelů překryla reklamní obsah českými vlajkami v domnění, že tento krok úřady při 
odstraňování billboardů zastaví. Podobně neúspěšný byl i následný pokus s inzerováním nedalekých restaurací, 
nebo benzinových pump, což zákon povoluje. Podle ministerstva dopravy však není určující aktuální funkce - 
rozhoduje, za jakým účelem je zařízení zkolaudováno. Odstraňované poutače tak jsou vždy povoleny jako běžné 
reklamní plochy.  
 
Na praktiku umísťování mincovních automatů na reklamní poutače upozornila i obecně prospěšná 
společnost Kverulant . Ta poukázala na to, že se prostor pro vhazování mincí do automatu nachází ve třímetrové 

výšce a je proto nereálné, aby jej řidiči v nouzi skutečně mohli využít.  
InsertSingleVideo  
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URL| https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-automobilova-odstranovani-billboardu-fvd-/eko-
doprava.aspx?c=A180219_142414_eko-doprava_cfr  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

30. Finta s údajnou pomocí pro motoristy nezabrala. Billboardy musejí pryč   

Skóre: 1.00 

Název: Finta s údajnou pomocí pro motoristy nezabrala. Billboardy musejí pryč 

Zdroj: idnes.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 19.02.2018 16:09:34 

Autor: František Vlček 

Odkaz: https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-automobilova-odstranovani-billboardu-fvd-/... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180219830053 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Silničáři u dálnic a silnic prvních tříd odstranili téměř 300 reklamních poutačů. Zmizela tak desetina nelegálně 
stojících billboardů, jejichž umístění v okolí komunikací od loňského září zakazuje zákon. Mezi odstraněnými 
poutači byly i takové, které provozovatelé označují za automaty pomoci pro řidiče. Tímto trikem se billboardáři 
pokoušejí plakátovací plochy ochránit před demolicí.  
 
"Celkem k minulému týdnu odstranilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 85 poutačů, dalších 212 odstranili samotní 
provozovatelé," řekl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Množství reklamních zařízení, která 
provozovatelé odstraní, podle něj odpovídá dojednané dohodě. Ta billboardářům ukládá, aby během jednoho 
pracovního dne odstranili pět poutačů.   
Nově začali silničáři odstraňovat i ty poutače, na které provozovatelé přidělali schránky například s reflexními 
vestami a dalšími potřebami pro šoféry. Ti si je mohou za drobný poplatek v boxu koupit. Provozovatelé tak tato 
zařízení označují nikoliv za reklamní plochy, ale za automaty pomoci šoférům.   
"Jeden takový poutač se poroučel k zemi během dneška," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.   
Šlo o jedno z prvních reklamních zařízení, na které mohli řidiči narazit při sjezdu z pražského okruhu na dálnici 
D11 do Hradce Králové. Ředitelství nejprve s odstraňováním těchto zařízení nespěchalo a obrátilo se kvůli tomu 
na ministerstvo. To ale takto upravené poutače nadále pokládá za běžné reklamní plochy, jejichž umístění v 
ochranném pásmu komunikací zákon neumožňuje.   
Automat pro pomoc řidičům umístěný na billboardu.   
Schránky s pomocí pro motoristy jsou třetím trikem, kterým chtějí billboardáři předejít demolici reklamních 
zařízení.   
Nejprve část provozovatelů překryla reklamní obsah českými vlajkami v domnění, že tento krok úřady při 
odstraňování billboardů zastaví. Podobně neúspěšný byl i následný pokus s inzerováním nedalekých restaurací, 
nebo benzinových pump, což zákon povoluje. Podle ministerstva dopravy však není určující aktuální funkce - 
rozhoduje, za jakým účelem je zařízení zkolaudováno. Odstraňované poutače tak jsou vždy povoleny jako běžné 
reklamní plochy.   
Na praktiku umísťování mincovních automatů na reklamní poutače upozornila i obecně prospěšná 
společnost Kverulant. Ta poukázala na to, že se prostor pro vhazování mincí do automatu nachází ve třímetrové 
výšce a je proto nereálné, aby jej řidiči v nouzi skutečně mohli využít.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

31. Nový trik majitelů billboardů? Místo vlajky nesmyslný automat   

Skóre: 1.00 
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Název: Nový trik majitelů billboardů? Místo vlajky nesmyslný automat 

Zdroj: nova.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 19.02.2018 15:27:34 

Odkaz: http://auto.tn.nova.cz/ext/novinky/novy-trik-majitelu-billboardu-misto-vlajky-ne... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180219790063 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Automat, na který nikdo nedosáhne, nikdo do něj nemůže hodit mince a nikdo neví, co nabízí. Tak tohle teď visí 
na zadní straně billboardech u hradecké dálnice D11.  
 
Tohle vypadá jako hodně laciný trik, jak se vyhnout odstranění nelegálních billboardů. U dálnice D11 se na 
několika billboardech objevil nový nápis "Prodejní automat pomoci řidičům". A na zadní straně reklamní plochy 
skutečně jakýsi automat visí, nikdo se k němu ale nedostane.   
"Veřejnost a ŘSD má uvěřit, že takto polepený billboard už není billboard," uvádí zástupci 
organizace Kverulant.org, která proti billboardům podél dálnic dlouhodobě válčí a na prapodivné "automaty" teď 

upozorňuje.   
Podle platného rozhodnutí ministerstva dopravy, mělo od dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec králové zmizet 
pět nelegálních billboardů. Od loňského října zmizely dva - jeden zlikvidoval jeho vlastník, o druhý se postaralo 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na zbývajících třech je teď místo všudypřítomné české vlajky zmíněný automat.   
Zdroj: Kverulant.org   

Billboard s "automatem" na dálnici D11.   
A na zadní straně billboardu skutečně automat na mince visí. Jenže minci do něj vhodit nejde, takže nelze ani 
ověřit, zda automat skutečně něco vydává. "Štěrbina na dvacetikorunu je umístěna více než tři metry vysoko. I z 
toho je evidentní, že se jedná o další hochštaplerský pokus billboardářů obejít zákon," popisuje Kverulant.org.   
Zdroj: Kverulant.org   

Tak na tohle nikdo nedosáhne...   
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařizuje novelizovaný zákon o pozemních 
komunikacích. Zmizet nemusí cedule, které v maximální vzdálenosti 200 metrů upozorňují na benzinové pumpy, 
motoresty a podobná zařízení.   
Majitelé se chtěli vyhnout odstranění tím, že na billboardy vylepili české vlajky. To podle nich není komerční 
sdělení a zákon se "vlajek" netýká. Že by to teď začali zkoušet s automaty?   
Majitelem billboardů u D11 je podle serveru Novinky společnost Czech Outdoor. Ta tvrdí, že s automaty nemá nic 
společného, šlo prý o zadání klienta. Další rozšiřování nápadu prý nehrozí.   
ŘSD a ministerstvo dopravy se shodují, že automat by stejně nepomohl a billboard musí zmizet, stejně jako ty se 
státní vlajkou. "Pokud ministerstvo dopravy zaslalo výzvu k odstranění reklamního zařízení vlastníkovi a ten ji 
neuposlechl, je povinností Ředitelství silnic a dálnic zakrytí a odstranění provést," tvrdí Jakub Stadler z 
ministerstva dopravy.   
Majitelé billboardů novelu zákona, která odstranění poutačů od dálnic nařizuje, dlouhodobě kritizují. Podle Svazu 
provozovatelů reklamy zákon omezuje svobodu podnikání, zavání vyvlastněním a je protiústavní. Posuzovat to 
bude i Ústavní soud, na který se už vloni v létě obrátilo 17 senátorů.   
Novela vznikla už v roce 2012 a reklamní plochy omezila kvůli bezpečnosti silničního provozu. Po pětiletém 
přechodném období začala vloni v září platit. K odstraňování se ale majitelé nemají a ŘSD postupuje pomalu.   
V současnosti je podél dálnic stále 700 nelegálních billboardů. ŘSD od září odstranilo 85 poutačů, majitelé 212.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

32. Kverulant: Hochštaplerský trik billboardářů odhalen   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Hochštaplerský trik billboardářů odhalen 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 19.02.2018 

http://auto.tn.nova.cz/ext/novinky/novy-trik-majitelu-billboardu-misto-vlajky-nesmyslny-automat-pro-ridice.html
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Zpracováno: 19.02.2018 13:49:31 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Hochstaplersky-t... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180219700020 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Nedávno se na nelegálních dálničních billboardech objevily místo vlajky nápisy Prodejní automat pomoc řidičům. 
Na základě upozornění motoristického časopisu Svět motorů Kverulant vyfotil zadní stranu billboardů a zjistil, že 

skrývá mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci.  
 
Již téměř před půl rokem měli majitelé odstranit z dálnic a silnic I. třídy všechny billboardy. Zmizet nemusí jen ty 
reklamní cedule, které v maximální vzdálenosti 200 m upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná 
zařízení. Billboardáři takové "provozovny" vyrobili - na zadní stranu billboardů umístili mincovní automat s 
označením Prodejní automat první pomoci.   
Kverulant nemohl ověřit, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorunu je umístěna 

více než tři metry vysoko. I z toho je evidentní, že se jedná o další hochštaplerský pokus billboardářů obejít 
zákon.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
billboard, reklama, kverulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

33. Nový trik dálničních billboardů: za zády skrývají prodejní automat   

Skóre: 1.00 

Název: Nový trik dálničních billboardů: za zády skrývají prodejní automat 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 19.02.2018 

Zpracováno: 19.02.2018 13:35:50 

Autor: CREA:, Michal Janko 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/novy-trik-dalnicnich-billboardu-za-zady-skryvaji-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180219690141 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Provozovatelé dálničních billboardů přišli po vlajkové kampani s novým manévrem vyhýbajícím se dikci zákona. 
Využili výjimku, podle které mohou zůstat reklamní cedule, které upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a 
podobná zařízení. Na zadní straně některých billboardů se tak objevily miniaturní "provozovny" v podobě 
automatu na první pomoc. Trik odhalila organizace Kverulant.org.  

 
Na vybraných billboardech nahradil českou vlajku nápis Prodejní automat pomoc řidičům. 
Organizace Kverulant na základě upozornění motoristického časopisu Svět motorů vyfotila zadní stranu 

billboardu a zjistila, že skrývá mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci.   
První český autosharing, sdílení aut více lidmi, byl představen v Praze.   
Není přitom vůbec jisté, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorun je totiž 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Hochstaplersky-trik-billboardaru-odhalen-524991
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umístěna více než tři metry vysoko. "I z toho je evidentní, že se jedná o další hochštaplerský pokus billboardářů 
obejít zákon," komentovala obecně prospěšná společnost své zjištění.   
Automat by tak podle svérázného výkladu zákona mohl představovat "provozovnu", ačkoli pro řidiče legálně i 
fakticky nedostupnou. Konec dálničních billboardů patří mezi hlavní kauzy, kterým se Kverulant systematicky 

věnuje. Organizace se snaží poukazovat na problémy ve veřejném zájmu a odmítá financování od politiků či ze 
státního rozpočtu.   
Finančník Petr Kellner.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

34. Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení za 65 
milionů korun   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových 
řízení za 65 milionů korun 

Zdroj: outsidermedia.cz 

Datum: 06.03.2018 

Zpracováno: 06.03.2018 17:33:31 

Autor: Vojtěch Razima 

Odkaz: http://outsidermedia.cz/kverulant-org-upozornuje-antimonopolni-urad-na-18-
nezako... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180306890025 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je 
zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně.  
 
Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, 
aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam. Velitel 

celníků, generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní 
generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z 
moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, 
na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné 

zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem 
zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován 
prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující 
zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského 
roku. Přesto vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, přestože měla být okamžitě 
vyloučena. Kverulantdoufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde 

uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.   
Další podrobnosti naleznete v kauze naleznete v  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

35. Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení za 65 
milionů korun   
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Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových 
řízení za 65 milionů korun 

Zdroj: ac24.cz 

Datum: 06.03.2018 

Zpracováno: 06.03.2018 14:17:17 

Odkaz: http://ac24.cz/zpravy-z-domova/12312-antimonopolni-urad-nezakonna-vyberova-
rizen... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180306710099 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel.  
 
Cílem Kverulanta je zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS).   
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně.   
Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, 

aby výběrové řízení zrušil.   
Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam. Velitel celníků, generál Poulíček 

společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval.   
Kverulanta však brigádní generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou 
soutěž zrušit. To ale není to jediné, na co Kverulantupozorňuje.   

Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnostem s 
nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti 
veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich 
skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie.   
Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku. Přesto vyhrála 
17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, přestože měla být okamžitě vyloučena. Kverulant doufá, že ÚOHS 

nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich zjevnou 
nezákonnost.   
Loading...  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

36. Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení za 65 
milionů korun   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových 
řízení za 65 milionů korun 

Zdroj: http://almanach.cz 

Datum: 06.03.2018 

Zpracováno: 06.03.2018 20:21:32 

Odkaz: http://almanach.cz/2018/03/kverulant-org-upozornuje-antimonopolni-urad-na-18-
nez... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 
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Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201803061040038 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je 
zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně.  
 
Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, 
aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam. Velitel 

celníků, generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní 
generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z 
moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, 
na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné 

zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem 
zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován 
prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující 
zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského 
roku. Přesto vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, přestože měla být okamžitě 
vyloučena. Kverulantdoufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde 

uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.   
Další podrobnosti naleznete v kauze naleznete v  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

37. Kverulant: ÚOHS by měl nařídit celníkům fingovanou soutěž zrušit   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: ÚOHS by měl nařídit celníkům fingovanou soutěž zrušit 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 07.03.2018 

Zpracováno: 08.03.2018 04:33:13 

Číslo: 66 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-UOHS-by-mel-
narid... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180307010102 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18660104.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (7) 

Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení za 65 milionů korun.  

 
Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je 
zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně. Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana 
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Poulíčka a požádal ho, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil 

videozáznam. Velitel celníků, generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. 
Kverulanta však brigádní generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou 
soutěž zrušit. To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 

2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování 
akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U 
zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít 
zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku 
začala splňovat až 15. listopadu loňského roku. Přesto vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, 
přestože měla být okamžitě vyloučena. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen 

celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost. Další podrobnosti naleznete v 
kauze naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ZDE.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-UOHS-by-mel-naridit-celnikum-fingovanou-
soutez-zrusit-527050?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

38. Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky budí 
otazníky   

Skóre: 1.00 

Název: Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky 
budí otazníky 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 07.03.2018 

Zpracováno: 08.03.2018 04:31:12 

Číslo: 66 

Rubrika: Veřejné zakázky 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/vysilacky-hradni-strazi-za-107-milionu-ma-dodat-
konek... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YE6B 

Identifikace: YE6B20180307010003 

ProfilID: ISA 

Domicil: M6Ba18660004.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Ministerstvo obrany oznámilo, že více než 100 milionový tendr na dodávku radiové sítě Hradní stráže vyhrála 
společnost KonekTel. Smlouva je uzavřena do 30. listopadu příštího roku. Termín pro doručení nabídek však byl 
ze strany Ministerstva obrany dvakrát posunut, což vzbuzuje několik otázek.  
 
Ministerstvo obrany oznámilo, že více než 100 milionový tendr na dodávku radiové sítě Hradní stráže vyhrála 
společnost KonekTel. Smlouva je uzavřena do 30. listopadu příštího roku. Termín pro doručení nabídek však byl 
ze strany Ministerstva obrany dvakrát posunut, což vzbuzuje několik otázek.  
 
Na začátku března uzavřelo Ministerstvo obrany ČR zakázku s vítězem veřejné zakázky "Radiová síť Hradní 
stráže – pořízení", kterou vyhlásilo 25. září 2017. Předpokládalo, že maximální nabídková cena bude 
107.438.017 korun bez DPH. Vyhrála společnost KonekTel s nabídkou 106.991.570 korun bez daně.  
 
Podle zjištění Ekonomického deníku však byl termín podání nabídek na tuto zakázku dvakrát posunut. Prvotním 
termínem bylo datum 25. října 2017 – tedy měsíc od vypsání zakázky. Ve Věstníku veřejných zakázek se však 
17. října objevila informace o posunutí uzávěrky nabídek do 13. 11. 2017. Čtyři dny před posunutým termínem, 
tedy 9. 11., rozhodl zadavatel o dalším posunutí a to na 20. 11. Ve Věstníku se přitom tato informace objevila až 
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13. listopadu.  
 
Právě datum 20. listopadu je velice důležité. Podle nového Zákona o veřejných zakázkách, který začal platit říjnu 
2016, konkrétně dle § 48 odst. 7 může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou 
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 
Následný odstavec 9 pak zní: "Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle 
odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním 
rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí 
…".  
 
KonekTel však své akcie měl podle dostupných informací ve výpisu obchodního rejstříku zaknihovány až k 15. 
listopadu.  
 
Výpis z obchodního rejstříku o zaknihování akcií společnosti KonekTel. Zdroj: www.justice.cz  
Podle zákona by se tak firma o stomilionovou zakázku na radiovou síť pro Hradní stráž nemohla ucházet. Proč 
byl termín pro podání nabídek dvakrát posunut, se Ekonomickému deníku nepodařilo zjistit. Tiskové oddělení 
ministerstva obrany prozatím na otázky neodpovědělo a odmítl odpovědět i ředitel firmy Jiří Jiroušek s tím, že ze 
zásady nehovoří po telefonu s lidmi, které nezná. "Omlouvám se, nevím, kdo jste, pokud máte zájem na 
odpovědích, pošlete je mailem, já vyhodnotím, jestli na ně odpovím," řekl Jiroušek.  
 
Problematických zakázek s nezaknihovanými akciemi je asi víc  
 
Při pátrání po podrobnostech k této veřejné zakázce vydal server Kverulant.org tiskovou zprávu, že podává 

podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na několik zakázek KonekTelu právě kvůli tendrům, kterých se 
účastnil s nezaknihovanými akciemi, což zákon vylučuje. Kverulant upozorňuje, že společnost vyhrála 17 

výběrových řízení za více než 30 milionů korun, u kterých se domnívá, že byl porušen zákon. "Požadavek na 
zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti 
korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí 
mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku," uvádí ředitel a zakladatel projektu Kverulant.org 

Vojtěch Razima. Podle podnětu k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k 
ÚOHS Generální ředitelství cel vyhlásilo v červenci 2017 výběrové řízení na dodavatele "speciálních radiostanic 
pro projekt Organizační, technická a technologická modernizace radiové komunikace v CS ČR" v hodnotě přes 56 
milionů korun. Do soutěže se přihlásil právě jen KonekTel s nabídkovou cenou 26.291.922,23 Kč bez DPH 
/31.813225,89 Kč vč. DPH, což vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 19. 09. 2017.  
 
Až po téměř dvou měsících poté – 16. listopadu byl na profilu zadavatele zveřejněn dokument s názvem písemná 
zpráva zadavatele. "Z ní se podává, že jediným účastníkem zadávacího řízení byl KonekTel, a.s., který však 
nesplnil zákonnou podmínku dle § 48, odst. 7 a 8 zákona, která stanovuje, že dodavatel – akciová společnost 
musí mít vydány výlučně zaknihované akcie a vzhledem k této skutečnosti, tj. vzhledem k tomu, že jediný 
dodavatel, který podal nabídku, byl pro nesplnění zákonných podmínek ze zadávacího řízení s konečnou 
platností vyloučen," píše se v podnětu Kverulanta k ÚOHS.  
 
Měsíc po zaknihování akcií – tedy 15. 12. byla podle podnětu vyhlášena nová veřejná zakázka, do které se 
přihlásil opět jen KonekTel. Předpokládaná hodnota zakázky byla 46.476.033,00 Kč bez DPH, KonekTel nabídl 
33 594 660,64 Kč vč. DPH, což podle Kverulanta vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 16. 01. 2018. 
Smlouva na tuto dodávku prozatím nebyla uzavřena.  
 
Podle Razíma se společnost KonekTel od účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek (1. 10. 2016) do 15. 
listopadu 2017, kdy měla zaknihovány akcie, účastnila nejméně 17 zadávacích řízení za celkovou hodnotu 
30.105.426 Kč včetně DPH.  
 
Seznam výběrových řízení, jichž se účastnila společnost KonekTel od účinnosti nového zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Zdroj: Kverulant.org  

"V mnoha z nich nebo dokonce ve všech se stala vybraným dodavatelem a měla být ve smyslu ustanovení § 48 
odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučena z účasti v takovém zadávacím řízení," 
píše ve svém podání ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. "Lze tedy dospět k závěru, že nesprávným stanovením 
zadávacích podmínek došlo ke kumulativnímu porušení všech zásad stanovených ustanovení § 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 
správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední," uzavírá své podání Razima.  
 
O tématu zaknihovaných akcií jsme psali hojně v listopadu loňského roku, kdy jsme se věnovali především 
situaci, že povinnost akciových společností, které se chtějí zúčastnit veřejné zakázky, mít zaknihované akcie, 
dopadne především na krajské, městské a státní akciové společnosti. Více si můžete přečíst například v textu – 
Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod. Tento zákon začal platit v říjnu loňského roku.  
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Jiří Reichl  
 
Přečtěte si také:  
 
Pražské akciovky se nesmí účastnit veřejných tendrů 1.12.2016  
 
Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod 30.11.2016  
 
Ministerstva musí měnit akcie spravovaných firem. Kvůli chybě v zákoně 29.11.2016  
 
Poslanci vyrobili paskvil. Kvůli němu hrozí vyloučení státních akciovek z tendrů 17.11.2016  
 
URL| http://ekonomicky-denik.cz/vysilacky-hradni-strazi-za-107-milionu-ma-dodat-konektel-okolnosti-zakazky-
budi-otazniky/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

39. Kverulant: ÚOHS by měl nařídit celníkům fingovanou soutěž zrušit   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: ÚOHS by měl nařídit celníkům fingovanou soutěž zrušit 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 07.03.2018 

Zpracováno: 07.03.2018 08:27:29 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-UOHS-by-mel-
nari... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180307400009 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (6) 

Kverulant.org upozorňuje antimonopolní úřad na 18 nezákonných výběrových řízení za 65 milionů korun.  

 
Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je 
zrušení fingované soutěže, a proto dnes podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně.   
Kverulant se nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal ho, 
aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam. Velitel 

celníků, generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní 
generál nepřesvědčil, a proto dnes podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z 
moci úřední k ÚOHS. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, 
na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné 

zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem 
zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován 
prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující 
zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského 
roku. Přesto vyhrála 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů, přestože měla být okamžitě 
vyloučena. Kverulantdoufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde 

uvedené soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.   
Další podrobnosti naleznete v kauze naleznete v kauze Předražené vysílačky pro celníky ZDE.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
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Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
ÚHOS, vysílačky, kverulant, KonekTel  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

40. Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky budí 
otazníky   

Skóre: 1.00 

Název: Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky 
budí otazníky 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 07.03.2018 

Zpracováno: 07.03.2018 01:01:03 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/vysilacky-hradni-strazi-za-107-milionu-ma-dodat-
konek... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180307020035 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Voják hradní stráže. Zdroj: Wikimedia By Daniel Baránek (Own work) [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons  
 
Na začátku března uzavřelo Ministerstvo obrany ČR zakázku s vítězem veřejné zakázky "Radiová síť Hradní 
stráže – pořízení", kterou vyhlásilo 25. září 2017. Předpokládalo, že maximální nabídková cena bude 
107.438.017 korun bez DPH. Vyhrála společnost KonekTel s nabídkou 106.991.570 korun bez daně.   
Podle zjištění Ekonomického deníku však byl termín podání nabídek na tuto zakázku dvakrát posunut. Prvotním 
termínem bylo datum 25. října 2017 – tedy měsíc od vypsání zakázky. Ve Věstníku veřejných zakázek se však 
17. října objevila informace o posunutí uzávěrky nabídek do 13. 11. 2017. Čtyři dny před posunutým termínem, 
tedy 9. 11., rozhodl zadavatel o dalším posunutí a to na 20. 11. Ve Věstníku se přitom tato informace objevila až 
13. listopadu.   
Právě datum 20. listopadu je velice důležité. Podle nového Zákona o veřejných zakázkách, který začal platit říjnu 
2016, konkrétně dle § 48 odst. 7 může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou 
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 
Následný odstavec 9 pak zní: "Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle 
odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním 
rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí 
…".   
KonekTel však své akcie měl podle dostupných informací ve výpisu obchodního rejstříku zaknihovány až k 15. 
listopadu.   
Podle zákona by se tak firma o stomilionovou zakázku na radiovou síť pro Hradní stráž nemohla ucházet. Proč 
byl termín pro podání nabídek dvakrát posunut, se Ekonomickému deníku nepodařilo zjistit. Tiskové oddělení 
ministerstva obrany prozatím na otázky neodpovědělo a odmítl odpovědět i ředitel firmy Jiří Jiroušek s tím, že ze 
zásady nehovoří po telefonu s lidmi, které nezná. "Omlouvám se, nevím, kdo jste, pokud máte zájem na 
odpovědích, pošlete je mailem, já vyhodnotím, jestli na ně odpovím," řekl Jiroušek.   
Problematických zakázek s nezaknihovanými akciemi je asi vícPři pátrání po podrobnostech k této veřejné 
zakázce vydal server Kverulant.org tiskovou zprávu, že podává podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže na několik zakázek KonekTelu právě kvůli tendrům, kterých se účastnil s nezaknihovanými akciemi, což 
zákon vylučuje. Kverulant upozorňuje, že společnost vyhrála 17 výběrových řízení za více než 30 milionů korun, 

u kterých se domnívá, že byl porušen zákon. "Požadavek na zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení 
transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro 
zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít zřízeny speciální majetkové účty evidující 
zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského 
roku," uvádí ředitel a zakladatel projektu Kverulant.org Vojtěch Razima. Podle podnětu k zahájení správního 
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řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS Generální ředitelství cel vyhlásilo v červenci 2017 
výběrové řízení na dodavatele "speciálních radiostanic pro projekt Organizační, technická a technologická 
modernizace radiové komunikace v CS ČR" v hodnotě přes 56 milionů korun. Do soutěže se přihlásil právě jen 
KonekTel s nabídkovou cenou 26.291.922,23 Kč bez DPH /31.813225,89 Kč vč. DPH, což vyplývá z protokolu o 
otevírání obálek ze dne 19. 09. 2017.   
Až po téměř dvou měsících poté – 16. listopadu byl na profilu zadavatele zveřejněn dokument s názvem písemná 
zpráva zadavatele. "Z ní se podává, že jediným účastníkem zadávacího řízení byl KonekTel, a.s., který však 
nesplnil zákonnou podmínku dle § 48, odst. 7 a 8 zákona, která stanovuje, že dodavatel – akciová společnost 
musí mít vydány výlučně zaknihované akcie a vzhledem k této skutečnosti, tj. vzhledem k tomu, že jediný 
dodavatel, který podal nabídku, byl pro nesplnění zákonných podmínek ze zadávacího řízení s konečnou 
platností vyloučen," píše se v podnětu Kverulanta k ÚOHS.   
Měsíc po zaknihování akcií – tedy 15. 12. byla podle podnětu vyhlášena nová veřejná zakázka, do které se 
přihlásil opět jen KonekTel. Předpokládaná hodnota zakázky byla 46.476.033,00 Kč bez DPH, KonekTel nabídl 
33 594 660,64 Kč vč. DPH, což podle Kverulanta vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 16. 01. 2018. 
Smlouva na tuto dodávku prozatím nebyla uzavřena.   
Podle Razíma se společnost KonekTel od účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek (1. 10. 2016) do 15. 
listopadu 2017, kdy měla zaknihovány akcie, účastnila nejméně 17 zadávacích řízení za celkovou hodnotu 
30.105.426 Kč včetně DPH.   
"V mnoha z nich nebo dokonce ve všech se stala vybraným dodavatelem a měla být ve smyslu ustanovení § 48 
odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučena z účasti v takovém zadávacím řízení," 
píše ve svém podání ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. "Lze tedy dospět k závěru, že nesprávným stanovením 
zadávacích podmínek došlo ke kumulativnímu porušení všech zásad stanovených ustanovení § 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 
správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední," uzavírá své podání Razima.   
O tématu zaknihovaných akcií jsme psali hojně v listopadu loňského roku, kdy jsme se věnovali především 
situaci, že povinnost akciových společností, které se chtějí zúčastnit veřejné zakázky, mít zaknihované akcie, 
dopadne především na krajské, městské a státní akciové společnosti. Více si můžete přečíst například v textu – 
Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod. Tento zákon začal platit v říjnu loňského roku.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo obrany oznámilo, že více než 100 milionový tendr na dodávku radiové sítě Hradní stráže vyhrála 
společnost KonekTel. Smlouva je uzavřena do 30. listopadu příštího roku. Termín pro doručení nabídek však byl 
ze strany Ministerstva obrany dvakrát posunut, což vzbuzuje několik otázek.  
 
Na začátku března uzavřelo Ministerstvo obrany ČR zakázku s vítězem veřejné zakázky "Radiová síť Hradní 
stráže – pořízení", kterou vyhlásilo 25. září 2017. Předpokládalo, že maximální nabídková cena bude 
107.438.017 korun bez DPH. Vyhrála společnost KonekTel s nabídkou 106.991.570 korun bez daně.   
Podle zjištění Ekonomického deníku však byl termín podání nabídek na tuto zakázku dvakrát posunut. Prvotním 
termínem bylo datum 25. října 2017 – tedy měsíc od vypsání zakázky. Ve Věstníku veřejných zakázek se však 
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17. října objevila informace o posunutí uzávěrky nabídek do 13. 11. 2017. Čtyři dny před posunutým termínem, 
tedy 9. 11., rozhodl zadavatel o dalším posunutí a to na 20. 11. Ve Věstníku se přitom tato informace objevila až 
13. listopadu.   
Právě datum 20. listopadu je velice důležité. Podle nového Zákona o veřejných zakázkách, který začal platit říjnu 
2016, konkrétně dle § 48 odst. 7 může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou 
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 
Následný odstavec 9 pak zní: "Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle 
odstavce 7 na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním 
rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení podle odstavce 7, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí 
…".   
KonekTel však své akcie měl podle dostupných informací ve výpisu obchodního rejstříku zaknihovány až k 15. 
listopadu.   
Podle zákona by se tak firma o stomilionovou zakázku na radiovou síť pro Hradní stráž nemohla ucházet. Proč 
byl termín pro podání nabídek dvakrát posunut, se Ekonomickému deníku nepodařilo zjistit. Tiskové oddělení 
ministerstva obrany prozatím na otázky neodpovědělo a odmítl odpovědět i ředitel firmy Jiří Jiroušek s tím, že ze 
zásady nehovoří po telefonu s lidmi, které nezná. "Omlouvám se, nevím, kdo jste, pokud máte zájem na 
odpovědích, pošlete je mailem, já vyhodnotím, jestli na ně odpovím," řekl Jiroušek.   
Při pátrání po podrobnostech k této veřejné zakázce vydal server Kverulant.org tiskovou zprávu, že podává 

podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na několik zakázek KonekTelu právě kvůli tendrům, kterých se 
účastnil s nezaknihovanými akciemi, což zákon vylučuje. Kverulant upozorňuje, že společnost vyhrála 17 

výběrových řízení za více než 30 milionů korun, u kterých se domnívá, že byl porušen zákon. "Požadavek na 
zaknihování akcií uchazečů byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti 
korupci. U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí 
mít zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku," uvádí ředitel a zakladatel projektu Kverulant.org 

Vojtěch Razima. Podle podnětu k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k 
ÚOHS Generální ředitelství cel vyhlásilo v červenci 2017 výběrové řízení na dodavatele "speciálních radiostanic 
pro projekt Organizační, technická a technologická modernizace radiové komunikace v CS ČR" v hodnotě přes 56 
milionů korun. Do soutěže se přihlásil právě jen KonekTel s nabídkovou cenou 26.291.922,23 Kč bez DPH 
/31.813225,89 Kč vč. DPH, což vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 19. 09. 2017.   
Až po téměř dvou měsících poté – 16. listopadu byl na profilu zadavatele zveřejněn dokument s názvem písemná 
zpráva zadavatele. "Z ní se podává, že jediným účastníkem zadávacího řízení byl KonekTel, a.s., který však 
nesplnil zákonnou podmínku dle § 48, odst. 7 a 8 zákona, která stanovuje, že dodavatel – akciová společnost 
musí mít vydány výlučně zaknihované akcie a vzhledem k této skutečnosti, tj. vzhledem k tomu, že jediný 
dodavatel, který podal nabídku, byl pro nesplnění zákonných podmínek ze zadávacího řízení s konečnou 
platností vyloučen," píše se v podnětu Kverulanta k ÚOHS.   
Měsíc po zaknihování akcií – tedy 15. 12. byla podle podnětu vyhlášena nová veřejná zakázka, do které se 
přihlásil opět jen KonekTel. Předpokládaná hodnota zakázky byla 46.476.033,00 Kč bez DPH, KonekTel nabídl 
33 594 660,64 Kč vč. DPH, což podle Kverulanta vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 16. 01. 2018. 
Smlouva na tuto dodávku prozatím nebyla uzavřena.   
Podle Razíma se společnost KonekTel od účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek (1. 10. 2016) do 15. 
listopadu 2017, kdy měla zaknihovány akcie, účastnila nejméně 17 zadávacích řízení za celkovou hodnotu 
30.105.426 Kč včetně DPH.   
"V mnoha z nich nebo dokonce ve všech se stala vybraným dodavatelem a měla být ve smyslu ustanovení § 48 
odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučena z účasti v takovém zadávacím řízení," 
píše ve svém podání ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. "Lze tedy dospět k závěru, že nesprávným stanovením 
zadávacích podmínek došlo ke kumulativnímu porušení všech zásad stanovených ustanovení § 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navrhujeme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 
správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední," uzavírá své podání Razima.   
O tématu zaknihovaných akcií jsme psali hojně v listopadu loňského roku, kdy jsme se věnovali především 
situaci, že povinnost akciových společností, které se chtějí zúčastnit veřejné zakázky, mít zaknihované akcie, 
dopadne především na krajské, městské a státní akciové společnosti. Více si můžete přečíst například v textu – 
Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod. Tento zákon začal platit v říjnu loňského roku.   
Jiří Reichl   
Pražské akciovky se nesmí účastnit veřejných tendrů 1.12.2016   
Za nonsens v zákoně o zakázkách může Vnitro a Obchod 30.11.2016   
Ministerstva musí měnit akcie spravovaných firem. Kvůli chybě v zákoně 29.11.2016   
Poslanci vyrobili paskvil. Kvůli němu hrozí vyloučení státních akciovek z tendrů 17.11.2016   
Příspěvek Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky budí otazníky 
pochází z Ekonomický deník   
Ekonomický deník přináší zpravodajství, analýzy a komentáře ze světa ekonomiky a technologií.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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42. (radio)Amatéři z Celní správy budou čelit správnímu řízení ÚOHS   

Skóre: 1.00 

Název: (radio)Amatéři z Celní správy budou čelit správnímu řízení ÚOHS 

Zdroj: itpoint.cz 

Datum: 08.03.2018 

Zpracováno: 08.03.2018 01:00:51 

Odkaz: http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=vysilacky-pro-celniky-zruseni-souteze-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180308010032 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (6) 

Kverulant.org podal podnět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k ÚOHS. 

Jde celkem o 18 nezákonných výběrových řízení v hodnotě 65 milionů Kč, z toho 35 milionů Kč za nákup 
vysílaček pro celníky.  
 
Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů Kč. O žádnou soutěž však nešlo, 
zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli - firmě KonekTel.   
Kverulant se proto nedávno obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a požádal 
ho, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o jednání, ze kterého Kverulant pořídil videozáznam.   

Velitel celníků společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní generál 
Poulíček nepřesvědčil, a proto v úterý 6. 3. 2018 podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS).   
Upozorňuje v něm nejen na soutěž celníků, ale i na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které vyhrála firma 
KonekTel nelegálně. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníkům fingovanou soutěž zrušit.   

17 nelegálních zakázek pro KonekTel za víc než 30 milionů Kč:   
9 763 452 Kč - Městská policie hl. m. Prahy - dodávka radiostanic a HW radiového systému, část A   
5 999 475 Kč - Městská policie Brno - implementace a enkrypce do systému TETRA   
2 555 162 Kč - Městská policie hl. m. Prahy - dodávka radiostanic a HW radiového systému, část B   
1 512 258 Kč - Dopravní podnik hl. m. Prahy - servis RCS   
1 512 258 Kč - Dopravní podnik hl. m. Prahy - servis a update RCA   
1 512 258 Kč - Dopravní podnik hl. m. Prahy - servis a update RCA   
1 512 258 Kč - Dopravní podnik hl. m. Prahy - servis a update RCA   
908 722 Kč - Město Neratovice - instalace kamer Panasonic se začleněním do MKDS města   
811 358 Kč - Správa služeb hl. m. Prahy - nákup vysílaček   
640 339 Kč - Dopravní podnik města Ústí nad Labem - objednávka odkupu radiové sítě   
602 225 Kč - Město Neratovice - instalace optického propojení 4 kamer do MKDS města   
586 049 Kč - Město Neratovice - modernizace kamerového systému   
584 292 Kč - Městská policie hl. m. Prahy - dodávka radiostanic a HW radiového systému, část A, dodatek 1   
517 234 Kč - Dopravní podnik hl. m. Prahy - OIS   
405 849 Kč - Generální ředitelství cel - montáž radiostani do vozidel a jejich servis   
396 880 Kč - Brněnské komunikace - SML na dodávku služeb, opravy radiostanic, dodatek 1   
282 356 Kč - Městská policie hl. m. Prahy - baterie pro radiostanice MTP   
To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal 

zadávat veřejné zakázky společnostem s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů 
byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci.   
U zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť akcionáři musí mít 
zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie.   
Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. 11. 2017 - přesto však vyhrála 17 
zadávacích řízení za více než 30 milionů Kč, přestože měla být okamžitě vyloučena.   
Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí zrušit fingovanou soutěž nejen celníkům, ale zruší i ostatní zde uvedené 
soutěže pro jejich zjevnou nezákonnost.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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43. Kverulant požaduje zrušit výběrové řízení za 130 milionů na vysílačky pro Pražský hrad   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant požaduje zrušit výběrové řízení za 130 milionů na vysílačky pro Pražský 
hrad 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 15.03.2018 

Zpracováno: 16.03.2018 04:20:31 

Číslo: 74 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-pozaduje-zrusit-v... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180315010053 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18740054.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Nedávno vyšlo najevo, že firma KonekTel má za 130 milionů dodat vysílačky pro Hradní stráž. V tomto případě 
byl nejspíš porušen zákon.  
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek v rámci boje proti korupci od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky 
společnostem s anonymními vlastníky. Do tohoto data měli všichni soutěžitelé čas zveřejnit své vlastníky formou 
zaknihování svých akcií. Jinak měly být z každé veřejné soutěže vyloučeni. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku. Tedy téměř dva měsíce po původním termínu na 
odevzdání přihlášek do hradního tendru. Kverulant na tuto skutečnost dnes upozornil Úřad na ochranu 

hospodářské soutěže (ZDE). Kverulantovo dnešní podání navazuje na jeho nedávný podmět antimonopolnímu 
úřadu ve kterém upozorňuje na fingovanou soutěž na nákup vysílaček pro Generální ředitelství cel (více ZDE) a 
na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, které také nelegálně vyhrála firma KonekTel.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-pozaduje-zrusit-vyberove-rizeni-za-130-

milionu-na-vysilacky-pro-Prazsky-hrad-528179?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

44. Kverulant požaduje zrušit výběrové řízení za 130 milionů na vysílačky pro Pražský hrad   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant požaduje zrušit výběrové řízení za 130 milionů na vysílačky pro Pražský 
hrad 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 15.03.2018 

Zpracováno: 15.03.2018 15:55:09 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-pozaduje-zrusit-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180315800040 

ProfilID: ISA 
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Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Nedávno vyšlo najevo, že firma KonekTel má za 130 milionů dodat vysílačky pro Hradní stráž. V tomto případě 
byl nejspíš porušen zákon.  
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek v rámci boje proti korupci od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky 
společnostem s anonymními vlastníky. Do tohoto data měli všichni soutěžitelé čas zveřejnit své vlastníky formou 
zaknihování svých akcií. Jinak měly být z každé veřejné soutěže vyloučeni. Firma KonekTel přitom tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až 15. listopadu loňského roku. Tedy téměř dva měsíce po původním termínu na 
odevzdání přihlášek do hradního tendru.   
Kverulant na tuto skutečnost dnes upozornil Úřad na ochranu hospodářské soutěže ( ZDE ). Kverulantovo 

dnešní podání navazuje na jeho nedávný podmět antimonopolnímu úřadu ve kterém upozorňuje na fingovanou 
soutěž na nákup vysílaček pro Generální ředitelství cel (více ZDE ) a na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, 
které také nelegálně vyhrála firma KonekTel.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
bezpečnost, Hradní stráž, Pražský hrad, výběrové řízení, Kvarulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

45. Kverulant podává podnět ÚOHS kvůli zakázce na hradní vysílačky. Obrana se hájí   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant podává podnět ÚOHS kvůli zakázce na hradní vysílačky. Obrana se hájí 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 16.03.2018 

Zpracováno: 16.03.2018 15:27:28 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-podava-podnet-uohs-kvuli-zakazce-hradni-
vys...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180316780131 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Zakázka na vysílačky pro Hradní stráž za 130 milionů korun, kterou vyhrála společnost KonekTel, bude 
pravděpodobně předmětem přezkumu ÚOHS. Požaduje to obecně prospěšná společnost Kverulant, která 

upozorňuje i na další státní zakázky, která tato firma vyhrála. Ministerstvo obrany pochybení odmítá.  
 
Obecně prospěšná společnost Kverulant chce, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřil více než 

100 milionovou zakázku Ministerstva obrany ČR s názvem "Radiová síť Hradní stráže – pořízení". Důvodem je 
podezření, že firma KonekTel, která zakázku vyhrála, měla být z tendru vyloučena kvůli tomu, že ve lhůtě pro 
podávání nabídek nesplňovala zákonnou podmínku výlučně zaknihovaných akcií.   
Termín pro podání přihlášek však byl ministerstvem dvakrát posunut, až za dobu, kdy byly akcie KonekTelu 
zaknihovány. To považuje Kverulant za podezřelé a obrací se antimonopolní úřad. Ministerstvo obrany však 

jakékoliv pochybení odmítá.   
Termín posunut kvůli firmě, která by se tendru stejně nesměla účastnitPodle Jiřího Caletky z tiskové služby 
Ministerstva obrany ČR byly důvodem pro posunutí termínu pro podání nabídek dvě žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace. "V obou případech se jednalo o žádosti od firmy pd com s.r.o. Žádosti a následně 
vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele byly takového charakteru, že zadavatel v souladu s § 99 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") 
prodloužil lhůtu pro podání nabídek," uvedl Caletka.   
Jenže podle zjištění Ekonomického deníku zmiňovaná firma pd com s. r. o. pravděpodobně nesplňovala 
technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou ministerstvo obrany podmiňovalo prokázáním seznamu 
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významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž hodnota byla alespoň 60 milionů korun. Z výpisu z 
obchodního rejstříku firmy však vyplývá, že byla založena 31. října 2014, má základní kapitál 1.000 korun a v roce 
2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak hospodařila v roce 2016 není zřejmé, jelikož se sbírce listin na internetu 
není uvedena účetní uzávěrka za rok 2016.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

46. V tendru na vysílačky pro Hradní stráž byl nejspíš porušen zákon   

Skóre: 1.00 

Název: V tendru na vysílačky pro Hradní stráž byl nejspíš porušen zákon 

Zdroj: itpoint.cz 

Datum: 16.03.2018 

Zpracováno: 16.03.2018 07:03:06 

Odkaz: http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=hradni-straz-vysilacky-12308  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180316360039 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Kverulant požaduje zrušit tendr za 130 milionů Kč na vysílačky pro Hradní stráž Pražského hradu, neboť vyšlo 

najevo, že vítězná firma KonekTel nesplnila zákonné podmínky veřejného výběrového řízení.  
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek v rámci boje proti korupci od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky 
společnostem s anonymními vlastníky. Do tohoto data měli všichni soutěžitelé čas zveřejnit své vlastníky formou 
zaknihování svých akcií. Jinak měly být z každé veřejné soutěže vyloučeni.   
Firma KonekTel přitom tuto zákonnou podmínku začala splňovat až 15. 11. 2017 - tedy téměř dva měsíce po 
původním termínu na odevzdání přihlášek do hradního tendru. Kverulant na tuto skutečnost ve čtvrtek 15. 3. 

2018 upozornil Úřad na ochranu hospodářské soutěže.   
Kverulantovo podání navazuje na jeho nedávný podmět antimonopolnímu úřadu ve kterém upozorňuje na 
fingovanou soutěž na nákup vysílaček pro Generální ředitelství cel a na dalších 17 zakázek za 30 milionů korun, 
které také  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

47. Kverulant podává podnět ÚOHS kvůli zakázce na hradní vysílačky. Obrana se hájí   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant podává podnět ÚOHS kvůli zakázce na hradní vysílačky. Obrana se hájí 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 19.03.2018 

Zpracováno: 20.03.2018 04:19:58 

Číslo: 78 

Rubrika: Analýzy, Veřejné zakázky 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-podava-podnet-uohs-kvuli-zakazce-hradni-
vys...  

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YE6B 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=hradni-straz-vysilacky-12308
file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-podava-podnet-uohs-kvuli-zakazce-hradni-vysilacky-obrana-se-haji/
http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-podava-podnet-uohs-kvuli-zakazce-hradni-vysilacky-obrana-se-haji/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 103 

 

Identifikace: YE6B20180319010006 

ProfilID: ISA 

Domicil: M6Ba18780007.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (7) 

Zakázka na vysílačky pro Hradní stráž za 130 milionů korun, kterou vyhrála společnost KonekTel, bude 
pravděpodobně předmětem přezkumu ÚOHS. Požaduje to obecně prospěšná společnost Kverulant, která 

upozorňuje i na další státní zakázky, která tato firma vyhrála. Ministerstvo obrany pochybení odmítá.  
 
Zakázka na vysílačky pro Hradní stráž za 130 milionů korun, kterou vyhrála společnost KonekTel, bude 
pravděpodobně předmětem přezkumu ÚOHS. Požaduje to obecně prospěšná společnost Kverulant, která 

upozorňuje i na další státní zakázky, která tato firma vyhrála. Ministerstvo obrany pochybení odmítá.  
 
Obecně prospěšná společnost Kverulant chce, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřil více než 

100 milionovou zakázku Ministerstva obrany ČR s názvem "Radiová síť Hradní stráže – pořízení". Důvodem je 
podezření, že firma KonekTel, která zakázku vyhrála, měla být z tendru vyloučena kvůli tomu, že ve lhůtě pro 
podávání nabídek nesplňovala zákonnou podmínku výlučně zaknihovaných akcií.  
 
Termín pro podání přihlášek však byl ministerstvem dvakrát posunut, až za dobu, kdy byly akcie KonekTelu 
zaknihovány. To považuje Kverulant za podezřelé a obrací se antimonopolní úřad. Ministerstvo obrany však 

jakékoliv pochybení odmítá.  
 
Termín posunut kvůli firmě, která by se tendru stejně nesměla účastnit  
 
Podle Jiřího Caletky z tiskové služby Ministerstva obrany ČR byly důvodem pro posunutí termínu pro podání 
nabídek dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. "V obou případech se jednalo o žádosti od firmy pd com 
s.r.o. Žádosti a následně vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele byly takového charakteru, že 
zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") prodloužil lhůtu pro podání nabídek," uvedl Caletka.  
 
Jenže podle zjištění Ekonomického deníku zmiňovaná firma pd com s. r. o. pravděpodobně nesplňovala 
technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou ministerstvo obrany podmiňovalo prokázáním seznamu 
významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž hodnota byla alespoň 60 milionů korun. Z výpisu z 
obchodního rejstříku firmy však vyplývá, že byla založena 31. října 2014, má základní kapitál 1.000 korun a v roce 
2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak hospodařila v roce 2016 není zřejmé, jelikož se sbírce listin na internetu 
není uvedena účetní uzávěrka za rok 2016.  
 
Není bez zajímavosti, že obě firmy, které v zakázce figurují jsou z Pardubic. Je tedy otázkou, zda dotazy 
společnosti pd com neměly jen donutit zadavatele, aby posunul termín uzávěrky přihlášek do veřejné zakázky na 
dobu, kdy bude společnost KonekTel splňovat podmínku zaknihovaných akcií. Zajímavé také je, že KonekTel je 
jedinou firmou, která se do tendru nakonec přihlásila. Vyplývá to z písemné zprávy zadavatele. Z ní se také 
dozvíme, že společníkem v zakázce je firma KOMO-COM z pražských Stodůlek, která však byla původně 
založena v Pardubicích odkud jsou všechny firmy "motající" se kolem této zakázky.  
 
Jiří Caletka z tiskové služby ministerstva obrany také odmítá názor ředitele obecně prospěšné 
společnosti Kverulant Vojtěcha Razima, že by KonekTel měla být vyloučena z veřejné zakázky, protože 

nesplňovala podmínku zaknihovaných akcií v době, kdy byla uzávěrka nabídek. "Zadavatel neměl žádný důvod 
vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vylučovat, neboť zadavatel má povinnost ověřovat naplnění důvodu 
pro vyloučení dle § 48 odst. 9 u vybraného dodavatele. K rozhodnutí o výběru dodavatele došlo až dne 26. února 
2018. Zadavatel tedy skutečnosti zkoumal až u vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy," uvedl Caletka. S 
tím, že podmínku vydání výlučně zaknihovaných akcií vybraný dodavatel splnil k 15. listopadu 2017. "Termíny pro 
podání nabídek, jejich posouzení a všechny další úkony zadavatele probíhaly až po tomto termínu," dodal mluvčí 
ministerstva obrany.  
 
Kverulant ve svém včerejším podání upozorňuje na další podezřelé okolnosti zakázky pro Hradní stráž. "Ze 

zadávacích podmínek pak lze dospět k závěru, že i toto řízení bylo ušito na míru konkrétnímu dodavateli, a to s 
ohledem na množství omezujících podmínek,  
 
které mohla splnit toliko jedna společnost, a to společnost KonekTel, a.s., v příloze č. 1 je pak specifikováno, že 
zadavatel požaduje, aby bylo dodáno konkrétní zařízení – Licence  
 
pro Radiovou ústřednu Motorola Dimetra IP, Radiová ústředna Motorola Dimetra IP  
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Scalable, Motorola MTS4, Motorola MTS2, Motorola NMT a Motorola MCC7500 –  
 
vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího systému Motorola Dimetra IP  
 
provozovaného v AČR, ke kterému se dají plnohodnotně pro zajištění všech služeb,  
 
připojit jen radiové ústředny typu Motorola Dimetra IP (Micro, Compact a Scalable),  
 
základnové radiostanice Motorola MTS1, Motorola MTS2 a Motorola MTS4, terminály  
 
pro správu systému Motorola NMT a dispečerské konzole Motorola MCC7500.  
 
V zadávací dokumentaci byla pak uvedena lhůta pro podání nabídek, která končila  
 
dne 25.10.2017 v 10:00 hod," uvádí Razima v podání společnosti Kverulant k Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže a navrhuje, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil správní řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele z moci úřední.  
 
Jiří Reichl  
 
O tématu jsme již psali:  
 
Radiovou síť Hradní stráži za 107 milionů má dodat KonekTel. Okolnosti zakázky budí otazníky  
 
URL| http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-podava-podnet-uohs-kvuli-zakazce-hradni-vysilacky-obrana-se-haji/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

48. Kverulant.org žaluje ministerstvo financí. "Blahosklonnost politiků demokracii nezaručí"   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org žaluje ministerstvo financí. "Blahosklonnost politiků demokracii 
nezaručí" 

Zdroj: echo24.cz 

Datum: 22.03.2018 

Zpracováno: 23.03.2018 04:37:38 

Číslo: 81 

Rubrika: Domov, Krátké zprávy, Homepage 

Autor: Echo24, tp 

Odkaz: http://echo24.cz/a/S4xUP 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZL3 

Identifikace: YZL320180322010037 

ProfilID: ISA 

Domicil: L3Ha18810038.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (7) 

Obecně prospěšná společnost Kverulant podala ve čtvrtek na ministerstvo financí soudní žalobu. Domáhá se tak 

oficiálního zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k farmě Čapí hnízdo. "Veřejnost 
má zprávu OLAF o Čapím hnízdě k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou," odůvodnil ředitel Kverulant.org 

o.p.s. Vojtěch Razima podání žaloby.  
 
Obecně prospěšná společnost Kverulant podala ve čtvrtek na ministerstvo financí soudní žalobu. Domáhá se tak 

oficiálního zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k farmě Čapí hnízdo. "Veřejnost 
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má zprávu OLAF o Čapím hnízdě k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou," odůvodnil ředitel Kverulant.org 

o.p.s. Vojtěch Razima podání žaloby.  
Zpráva OLAF o dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo doputovala do ČR koncem roku 2017. 
Společnost Kverulant již tehdy dle zákona o poskytování informací požádala ministerstvo financí o poskytnutí 

kopie této zprávy, což ale ministerstvo odmítlo – podle Razima v zájmu hlavního podezřelého případu, premiéra v 
demisi Andreje Babiše (ANO).  
 
"Kverulant je hluboce přesvědčen, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava občanům dává, je právo 

na informace, a tak proti neposkytnutí zprávy podal odvolání. I to mu Babišova ministryně financí v demisi 
Schillerová zamítla," tvrdí Razima. "Blahosklonnost politiků není dostatečnou zárukou demokracie," dodává.  
 
Kauza možného podvodu při získávání téměř padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo je jednou z 
řady afér, se kterými je Babiš spojen. Čapí hnízdo mělo být podle zjištění českých policistů i OLAF po celou dobu 
provázáno s holdingem Agrofert, a nemělo mít tedy nárok na dotaci pro malé a střední podniky. Vztah měl být ale 
záměrně zastřen řadou právních kroků tak, aby farma na dotaci dosáhla. 
 
Podle řady informací poslanců, kteří měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu i závěrečné zprávy OLAF, 
policie i evropští vyšetřovatelé došli k závěru, že se jednalo o podvod.  
 
O zprávu OLAF zažádal nejen Kverulant.org, ale také většina médií i politici. Ministerstvo zveřejnění odmítlo a 

dovolávalo se na právní analýzu, kterou si nechalo udělat. Český rozhlas však zjistil, že taková analýza 
neexistuje. Ministryně Alena Schillerová ji totiž odmítla poskytnout. Odůvodnila to tím, že nebyla vyhotovena 
písemně.  
 
Čtěte také: Nemám žádnou aféru, žádný problém, tvrdí Babiš  
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.  
 
URL| http://echo24.cz/a/S4xUP  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

49. Kverulant.org žaluje ministerstvo financí. "Blahosklonnost politiků demokracii nezaručí"   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org žaluje ministerstvo financí. "Blahosklonnost politiků demokracii 
nezaručí" 

Zdroj: echo24.cz 

Datum: 22.03.2018 

Zpracováno: 22.03.2018 18:29:21 

Autor: Andrej Babiš 

Odkaz: https://echo24.cz/a/S4xUP/kverulantorg-zaluje-ministerstvo-financi-
blahosklonnos... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201803221000004 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Obecně prospěšná společnost Kverulant podala v pondělí na ministerstvo financí soudní žalobu. Domáhá se tak 

oficiálního zveřejnění zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k farmě Čapí hnízdo. "Veřejnost 
má zprávu OLAF o Čapím hnízdě k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou," odůvodnil ředitel Kverulant.org 

o.p.s. Vojtěch Razima podání žaloby.  
 
Zpráva OLAF o dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo doputovala do ČR koncem roku 2017. 
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Společnost Kverulant již tehdy dle zákona o poskytování informací požádala ministerstvo financí o poskytnutí 

kopie této zprávy, což ale ministerstvo odmítlo – podle Razima v zájmu hlavního podezřelého případu, premiéra v 
demisi Andreje Babiše (ANO).   
"Kverulant je hluboce přesvědčen, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava občanům dává, je právo 

na informace, a tak proti neposkytnutí zprávy podal odvolání. I to mu Babišova ministryně financí v demisi 
Schillerová zamítla," tvrdí Razima. "Blahosklonnost politiků není dostatečnou zárukou demokracie," dodává.   
Kauza možného podvodu při získávání téměř padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo je jednou z 
řady afér, se kterými je Babiš spojen. Čapí hnízdo mělo být podle zjištění českých policistů i OLAF po celou dobu 
provázáno s holdingem Agrofert, a neměla mít tedy nárok na dotaci pro malé a střední podniky. Vztah měl být ale 
záměrně zastřen řadou právních kroků tak, aby farma na dotaci dosáhla.   
Podle řady informací poslanců, kteří měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu i závěrečné zprávy OLAF, 
policie i evropští vyšetřovatelé došli k závěru, že se jednalo o podvod.   
O zprávu OLAF zažádal nejen Kverulant.org, ale také většina médií i politici. Ministerstvo zveřejnění odmítlo a 

dovolávalo se na právní analýzu, kterou si nechalo udělat. Český rozhlas však zjistil, že taková analýza 
neexistuje. Ministryně Alena Schillerová ji totiž odmítla poskytnout. Odůvodnila to tím, že nebyla vyhotovena 
písemně.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

50. Smlouvy na billboardy? Jejich platnost padla, říká ministerstvo   

Skóre: 1.00 

Název: Smlouvy na billboardy? Jejich platnost padla, říká ministerstvo 

Zdroj: benesovsky.denik.cz 
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Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 
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Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; berounsky.denik.cz; 
boleslavsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; kutnohorsky.denik.cz; 
melnicky.denik.cz; nymbursky.denik.cz 

ProfilID: ISA 

Domicil: M8Ia18A00010.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Střední Čechy – Mladý řidič nejspíš mohl žít, kdyby billboard zmizel včas. Tak v pondělí reagoval čtenář 
webových stánek Deníku na informace o nehodě, která si o víkendu vyžádala lidský život na dálnici D11. Přesné 
okolnosti zůstávají předmětem šetření – prvotní poznatky nicméně naznačují, že auto jedoucí v noci na sobotu 
směrem od Prahy u Nehvizd mírně vybočilo doprava, vyjelo mimo komunikaci, načež těžce havarovalo. Objevily 
se spekulace, že mohlo lehce zavadit o billboard polepený motivem státní vlajky. Informace policie o okolnostech 
nehody, jejích příčinách i souvislostech zatím nejsou k dispozici – přesto se rozjela nová vlna debaty o 
odstraňování billboardů.  
 
"Nevyužitá ustanovení?  
Čtenář se v problematice zjevně orientuje, jestliže vysvětlil, jaké konstrukce reklamních zařízení měly být 
chráněny svodidly a u jakých to nebylo nutné. Především však zdůraznil, že podle novely silničního zákona měly 
billboardy od dálnic i silnic I. třídy zmizet už loni. To je obecně známo – stejně jako obtíže, které jejich 
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odstraňování provázejí. Naposledy vzbudil pozornost návrh motorkářů, kteří ministerstvu dopravy nabídli 
odřezávací četu – načež ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) reagoval, že spíš potřebuje právníky, kteří by pomohli 
věc zúřadovat. To vyžaduje čas, aby bylo vše ošetřeno a vlastník neměl důvod volat policii kvůli tomu, že někdo 
odstraňuje jeho majetek, sdělil Deníku ředitel odboru komunikace ministerstva dopravy Jakub Stadler. I tak prý 
billboardy postupně mizejí. "Z třinácti set, které se nacházely u dálnic, jich už bylo odstraněno 450," konstatoval 
Stadler.  
Informovaný čtenář nicméně upozornil, že k průtahům nevidí důvod. Deníku poskytl znění smlouvy s osmiletou 
platností, kterou podle něj Ředitelství silnic a dálnic ČR uzavřelo s provozovatelem reklamy 26. února 2010. 
Připomněl, že ředitelství podle ní mohlo odstoupit od smlouvy už loni v září – kdy začala být novela silničního 
zákona účinná – a to na základě smluvního ustanovení hovořícího o změně zákona. Nebo mělo postat výpověď 
ještě dřív, aby zabránilo automatickému prodloužení platnosti smlouvy.  
 
Smlouva prý zanikla Vypovídat smlouvu nebylo třeba, plyne však z pondělního vysvětlení Lenky Rezkové z 
tiskového oddělení ministerstva dopravy. "Smlouva se po září 2017 stala bezpředmětnou; nebylo ji možné po 
tomto datu považovat za platnou v souladu s českým právním řádem," uvedla zastupující mluvčí. "Provozovatelé 
se tedy již nemohou opírat o tyto smlouvy, ale musí se řídit platným zákonem: musí své poutače odstranit z 
ochranného pásma dálnic a silnic I. třídy mimo souvisle zastavěné území," shrnula jasné stanovisko. Potvrzuje to 
i Stadler. "Jestliže dnes někdo vytahuje smlouvy, je to dáno snahou provozovatelů reklamních zařízení neplnit 
ustanovení silničního zákona," řekl Deníku. Upozornil na pětiletou lhůtu, kterou provozovatelé billboardů v 
ochranném pásmu komunikací měli na jejich odstranění. Někteří vyhověli – zatímco jiní nereagují ani na výzvy 
upozorňují na zákonem stanovenou povinnost.  
Komentář Ředitelství silnic a dálnic ČR se Deníku v pondělí získat nepodařilo.  
Ustanovení ze smlouvy o nájmu části pozemků:3.1. (doba nájmu) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 
na 8 let ode dne její účinnosti. Po ukončení lhůty platnosti se tato smlouva automaticky prodlužuje o další rok, 
pokud některá ze stran v šestém měsíci posledního roku platnosti smlouvy nedoručí druhé straně oznámení o 
tom, že si nepřeje prodloužení této smlouvy. 5.4. (skončení nájmu) Ztratí-li nájemce v důsledku změny 
příslušného zákona nebo přijetím nového zákona oprávnění provozovat reklamní zařízení na pronajatých 
plochách, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit. (…) Nájemce výslovně prohlašuje, že se vzdává 
nároku na náhradu případné škody vůči pronajímateli, která by mu vznikla odstraněním reklamních zařízení z 
pronajatých ploch v důsledku uvedené legislativní změny. Zdroj: čtenář webových stránek Deníku Aktuální 
stanovisko ministerstva dopravy:Smlouvy s provozovateli reklamních zařízení obsahovaly klausuli, že: pokud se 
změní legislativní rámec, může kterákoliv ze stran smlouvu vypovědět. Ke změně došlo, a to takové, že smlouva 
se po září 2017 stala bezpředmětnou; nebylo ji možné po tomto datu považovat za platnou v souladu s českým 
právním řádem. Provozovatelé se tedy již o tyto smlouvy nemohou opírat. Zdroj: Lenka Rezková, zastupující 
tisková mluvčí  
 
Policie má prošetřit nejen okolnosti nehody  
V souvislosti s tragickou havárií na dálnici D11 se rozpoutaly debaty o billboardech. Prezident Svazu 
provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas nicméně v úterý zdůraznil, že nehodu a její fatální následek s 
billboardem nelze dávat do souvislosti. Upozornil mimo jiné na reportáže televize Prima z místa nehody. "Auto 
ztratilo stabilitu až po nárazu do kanálu a udělalo několik přemetů. TV Prima rovněž uvádí, že řidič nebyl 
připoután bezpečnostními pásy," zdůraznil šéf reklamního svazu. S tím, že nehoda je předmětem vyšetřování 
Policie ČR, které by mělo objasnit její příčiny – a vyšetřování stále probíhá.  
Zcela odlišný pohled v úterý prezentoval Vojtěch Razima, zakladatel a ředitel organizace Kverulant.org o.p.s., 

který má na billboardy zůstávající v ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy spadeno dlouhodobě. Deníku sdělil, 
že Kverulant.org podal trestní oznámení na provozovatele billboardů i na úředníky. Má totiž podezření, že mohlo 

dojít ke spáchání trestného činu obecného ohrožení.  
"Billboardy měly od dálnic zmizet už vloni v září, pořád jich jsou ale k vidění stovky. Odstranit je měli jejich 
majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již před pěti lety. Billboardáři však prohlásili, že zákon je 
blbý, a tak se dodržovat nemusí – a ministr dopravy Dan Ťok se nedáno nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá 
dostatek lidí na to, aby billboardy odstranilo," shrnul Razima svůj pohled.  
 
"  
 
URL| https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/smlouvy-na-billboardy-jejich-platnost-padla-rika-ministerstvo-
20180410.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

51. Billboard u dálnice zabíjel. Přitom tam už přes půl roku neměl stát!   

Skóre: 1.00 

Název: Billboard u dálnice zabíjel. Přitom tam už přes půl roku neměl stát! 
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Zdroj: tnbiz.cz 

Datum: 10.04.2018 

Zpracováno: 10.04.2018 15:27:14 

Odkaz: http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/643530 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180410660097 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Tragicky skončila minulou sobotu dopravní nehoda na dálnici D11. Auto vyjelo ze silnice a narazilo do billboardu, 
řidič nepřežil. Billboardy přitom už téměř osm měsíců nemají u dálnic co dělat.  
 
Nehoda se stala na 10. kilometru ve směru na Hradec Králové. 31letý řidič náhle vyjel ze silnice, kde se odrazil 
od billboardu, následně vrazil do kanálu a jeho auto se několikrát přetočilo přes střechu. Po strašlivé nehodě 
skončilo auto v příkopu, řidič z něj částečně vypadl a skončil pod ním. Trosky byly rozesety desítky metrů od 
billboardu.   
Těžko říct, jestli by řidič měl šanci nehodu přežít, kdyby mu billboard nestál v cestě. Jisté ale je, že už tam dávno 
neměl co dělat. Do loňského září totiž měli majitelé ze zákona povinnost billboardy od dálnic a silnic I. tříd 
odstranit. Jenže to se většinou nestalo.   
Na to poukazuje také obecně prospěšná organizace Kverulant.org, která už téměř deset let za zákaz billboardů 

bojuje. "Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již před pěti lety. 
Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí a ministr dopravy Dan Ťok se nedávno 
nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranil," tvrdí zástupci organizace.   
Podle Kverulanta je sobotní nehoda důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení a podává na 
billboardáře i na úředníky trestní oznámení.   
Podle ministerstva dopravy bylo do letošního dubna odstraněno celkem 446 reklamních poutačů. Čtyři stovky 
odstranili provozovatelé reklamy na základě výzev ministerstva či z vlastní vůle, dalších zhruba pět desítek 
odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby silnic. Kolem dálnic zbývá odstranit asi 900 
nelegálních billboardů.   
Nejvíc billboardů bylo odstraněno od dálnice D1, výrazně jich ale ubylo také u D2, D5 či D8. Podle ministra 
dopravy Dana Ťoka mohou za pomalé odstraňování billboardů jejich majitelé a provozovatelé. Kdyby prý sami 
chtěli, nestál už by kolem dálnic jediný nelegální billboard.   
"Podle zákona nemůže jen tak někdo přijít a sám od sebe reklamní zařízení jednoduše odříznout. Ke každému 
musí být doložena řada dokladů, aby odstranění reklamního poutače nešlo právně zpochybnit a začít napadat 
jako poškození cizí věci," říká ministr dopravy s tím, že nejvíc by pomohlo, kdyby majitelé reklamních zařízení 
sami zrychlili a svoje reklamní poutače na vlastní náklady odstranili pryč a tím dostáli svým zákonným 
povinnostem.   
Někteří majitelé podle minsiterstva při odstraňování billboardů cíleně obstruují, například účelovou změnou 
vlastníka nebo sídla společností provozující dané reklamní zařízení. Při samotné demontáži zařízení pak na 
pracovníky údržby dálnic volají policii s poukazem na to, že dochází k ničení jejich majetku.   
Podívejte se na reportáž z Televizních novin:  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

52. Billboard u dálnice zabíjel. Přitom tam už přes půl roku neměl stát!   

Skóre: 1.00 

Název: Billboard u dálnice zabíjel. Přitom tam už přes půl roku neměl stát! 

Zdroj: nova.cz 

Datum: 10.04.2018 

Zpracováno: 10.04.2018 14:59:11 

Odkaz: http://tn.nova.cz/ext/billboard-u-dalnice-zabijel-pritom-tam-uz-pres-pul-roku-ne... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/643530
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180410640109 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Tragicky skončila minulou sobotu dopravní nehoda na dálnici D11. Auto vyjelo ze silnice a narazilo do billboardu, 
řidič nepřežil. Billboardy přitom už téměř osm měsíců nemají u dálnic co dělat.  
 
Nehoda se stala na 10. kilometru ve směru na Hradec Králové. 31letý řidič náhle vyjel ze silnice, kde se odrazil 
od billboardu, následně vrazil do kanálu a jeho auto se několikrát přetočilo přes střechu. Po strašlivé nehodě 
skončilo auto v příkopu, řidič z něj částečně vypadl a skončil pod ním. Trosky byly rozesety desítky metrů od 
billboardu.   
reklama   
Těžko říct, jestli by řidič měl šanci nehodu přežít, kdyby mu billboard nestál v cestě. Jisté ale je, že už tam dávno 
neměl co dělat. Do loňského září totiž měli majitelé ze zákona povinnost billboardy od dálnic a silnic I. tříd 
odstranit. Jenže to se většinou nestalo.   
1 7 GALERIE: Tragická nehoda na D11   
Zdroj: TV Novaprev next   
Tragická nehoda na dálnici D11 - 6   
Hodnocení:   
Na celou obrazovkuZavřít   
Na to poukazuje také obecně prospěšná organizace Kverulant.org, která už téměř deset let za zákaz billboardů 

bojuje. "Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již před pěti lety. 
Billboardáři však prohlásili, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí a ministr dopravy Dan Ťok se nedávno 
nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranil," tvrdí zástupci organizace.   
Podle Kverulanta je sobotní nehoda důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení a podává na 
billboardáře i na úředníky trestní oznámení.   
Podle ministerstva dopravy bylo do letošního dubna odstraněno celkem 446 reklamních poutačů. Čtyři stovky 
odstranili provozovatelé reklamy na základě výzev ministerstva či z vlastní vůle, dalších zhruba pět desítek 
odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby silnic. Kolem dálnic zbývá odstranit asi 900 
nelegálních billboardů.   
Nejvíc billboardů bylo odstraněno od dálnice D1, výrazně jich ale ubylo také u D2, D5 či D8. Podle ministra 
dopravy Dana Ťoka mohou za pomalé odstraňování billboardů jejich majitelé a provozovatelé. Kdyby prý sami 
chtěli, nestál už by kolem dálnic jediný nelegální billboard.   
"Podle zákona nemůže jen tak někdo přijít a sám od sebe reklamní zařízení jednoduše odříznout. Ke každému 
musí být doložena řada dokladů, aby odstranění reklamního poutače nešlo právně zpochybnit a začít napadat 
jako poškození cizí věci," říká ministr dopravy s tím, že nejvíc by pomohlo, kdyby majitelé reklamních zařízení 
sami zrychlili a svoje reklamní poutače na vlastní náklady odstranili pryč a tím dostáli svým zákonným 
povinnostem.   
Někteří majitelé podle minsiterstva při odstraňování billboardů cíleně obstruují, například účelovou změnou 
vlastníka nebo sídla společností provozující dané reklamní zařízení. Při samotné demontáži zařízení pak na 
pracovníky údržby dálnic volají policii s poukazem na to, že dochází k ničení jejich majetku.   
Podívejte se na reportáž z Televizních novin:   
Video nelze přehrát, protože máte aktivní AdBlock.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

53. Neodstranění billboardů se může firmám krutě vymstít   

Skóre: 1.00 

Název: Neodstranění billboardů se může firmám krutě vymstít 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 12.04.2018 

Zpracováno: 13.04.2018 04:31:36 

Číslo: 102 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: Jakub Bartosz, bož 
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Odkaz: https://www.novinky.cz/ekonomika/468915-neodstraneni-billboardu-se-muze-
firmam-k... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZWN 

Identifikace: YZWN20180412010094 

ProfilID: ISA 

Domicil: WN102095.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Střety s konstrukcí poutačů, které tam dávno nemají co dělat, mohou končit smrtí nebo zraněním řidiče a 
spolujezdců. Kdo pak zodpovídá za životy a případné další škody? Podle advokátů oslovených Právem lze hnát k 
odpovědnosti nejen firmy provozující billboardy a jejich zástupce, kterým pak hrozí nejméně osm let vězení za 
obecné ohrožení, ale také stát.  
 
Konkrétní odpovědnou institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spadá pod ministerstvo dopravy.  
 
Kvůli billboardům, které měly podle zákona zmizet z takzvaného ochranného pásma dálnic a silnic první třídy do 
loňského 1. září, už padlo minimálně jedno trestní oznámení.  
 
Na policii se obrátila již loni na podzim nezisková společnost Kverulant.org, kriminalisté ale její trestní oznámení 

podané v obecné rovině odložili. Spolek si nicméně dělá naděje ohledně dalšího podnětu, který se týká víkendové 
nehody na silnici D11, při které zemřel 31letý řidič BMW.  
 
"Trestní oznámení jsme ještě nestihli podat, měli bychom to stihnout do konce týdne," sdělil Právu šéf Kverulanta 
Vojtěch Razima.  
 
Podle právníků záleží na okolnostech  
 
Téma billboardů je i přes jednoznačné zadání, že by měly být odstraněny, podle právníků zatím nejasné.  
 
Například podle advokáta Václava Vlka, který se zabývá mimo jiné zastupováním obětí trestných činů, je zavinění 
státu v takovém případě na minimální úrovni. "Že někdo porušuje zákony, za to stát nese odpovědnost ve velmi 
malé míře," uvedl. "Kdybych byl státní zástupce, tak budu stíhat firmu, která billboard neodstranila," dodal.  
 
Advokáti se shodují v tom, že žádat odpovědnost v případě nehody, kdy člověk narazí do billboardu, byť 
nelegálního, je právně složitá záležitost. Svou roli sehrává řada okolností, kromě samotných poutačů také stav 
řidiče a situace na dané vozovce a prostředí kolem ní.  
 
"Důvodem, proč měly být billboardy odstraněny, byla právě nebezpečná vzdálenost. Státní zastupitelství by mělo 
jít do tohoto rizika a skutečně by mělo zahájit stíhání a nechat to posoudit soudem," řekl Vlk.  
 
Podle něj se na tuto situaci vztahuje paragraf trestního zákoníku týkající se obecného ohrožení. V základní sazbě 
zde hrozí tři až osm let, přičemž lze postihovat kromě konkrétních lidí rovněž firmy.  
 
Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná, že ho má 
odstranitPrávník ale zdůraznil, že záleží na tom, jak se prokáže, že billboard mohl sehrát roli, co se týče následků 
havárie. Tedy jde o to, zda kdyby tam nebyl, jaký by to mělo vliv na průběh nehody.  
 
Jeden z advokátů, který si nepřeje být jmenován, rovněž uvedl, že v těchto případech hraje roli řada okolností. 
"Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná, že ho má odstranit, je 
tam řada aspektů, které se musí hodnotit," dodal. Roli podle něj hraje zejména i to, v jaké denní době se nehoda 
stala a v jakém stavu byl řidič a jakou jel rychlostí.  
 
Hlavní slovo má v případě soudních řízení odborný znalec. "Zjistí trajektorii auta ve vztahu k rychlosti a brzdné 
dráze, z toho to vypočítá podle typu a stáří auta, spočítá vůbec možnosti deformace," upřesnil advokát.  
 
Zmizet měly už před více než sedmi měsíci  
 
Nehoda, které se týká aktuální podnět spolku Kverulant, se stala v sobotu kolem čtvrté hodiny ráno na desátém 

kilometru D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vůz BMW vyjel z dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil 
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do konstrukce billboardu s českou vlajkou, poté do kanálu, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. 
Nepřipoutaný jednatřicetiletý řidič vyletěl z auta, nehodu nepřežil. Příčiny nehody vyšetřuje policie. [celá zpráva]  
 
Podle zákona měly již vloni v září po předchozí pětileté lhůtě z ochranného pásma u dálnic a silnic I. třídy zmizet 
billboardy, které se nacházely blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři napočítali ve 
vymezených úsecích celkem 3000 nelegálních poutačů, z toho zhruba polovinu v blízkosti dálnic.  
 
Zatím podle posledního sdělení ministerstva dopravy, kterému šéfuje Dan Ťok (ANO), bylo po více než sedmi 
měsících zlikvidováno pouhých 446 reklamních zařízení. "Čtyři stovky odstranili provozovatelé venkovní reklamy. 
Zhruba pět desítek reklamních zařízení pak odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby dálnic," 
uvedlo ministerstvo. Zbývá tak odstranit zhruba 900 billboardů.  
 
Kraje mají ve své pravomoci jen silnice I. tříd. U těch už začaly krajské silniční správní úřady zasílat majitelům 
výzvy k odstranění. Olomoucký kraj jako první začal hrozit pokutami.  
 
Motorkáři nabízejí své lidi, ministr je odmítá  
 
Ťok si v rozhovoru pro Novinky postěžoval, že po optimalizaci počtu zaměstnanců na ministerstvu nemá lidi, kteří 
by se věnovali jen billboardům. Na jeho slova reagovala Motocyklová asociace ČR, která mu nabídla lidi, kteří by 
se do odstraňování billboardů pustili. [celá zpráva]  
 
Prezident asociace Jaromír Šíd Novinkám řekl, že ministr jen hledá výmluvy. "Že to je pro ně nová situace a 
nemají lidi, to je hloupost, věděl to dopředu," prohlásil Šíd. Doplnil, jak nebezpečné billboardy mohou být. "Když 
trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč," vylíčil Šíd.  
 
Ťok nabídku motorkářů odmítl. Prý by potřeboval spíše právníky.  
 
S trikem provozovatelé narazili  
 
Provozovatelé billboardů původně odmítali billboardy odstraňovat a reklamu nahradili českou vlajkou, protože v 
takovém případě podle nich nejde o reklamní poutač. S takovým výkladem ale narazili, neboť zařízení byla právě 
jako nosič reklamního obsahu povolena, takže ilegální by byla i tak.  
 
Na konci loňského roku se ministerstvo dohodlo se Svazem provozovatelů venkovní reklamy na harmonogramu, 
podle kterého budou majitelé odstraňovat každý pracovní den pět zařízení. Náklady spojené s odstraněním 
jednoho billboardu se podle ŘSD pohybují v řádu desítek tisíc. [celá zpráva]  
 
URL| https://www.novinky.cz/ekonomika/468915-neodstraneni-billboardu-se-muze-firmam-krute-vymstit.html  
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Střety s konstrukcí poutačů, které tam dávno nemají co dělat, mohou končit smrtí nebo zraněním řidiče a 
spolujezdců. Kdo pak zodpovídá za životy a případné další škody? Podle advokátů oslovených Právem lze hnát k 
odpovědnosti nejen firmy provozující billboardy a jejich zástupce, kterým pak hrozí nejméně osm let vězení za 
obecné ohrožení, ale také stát.  
 
Konkrétní odpovědnou institucí je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spadá pod ministerstvo dopravy.   
Kvůli billboardům, které měly podle zákona zmizet z takzvaného ochranného pásma dálnic a silnic první třídy do 
loňského 1. září, už padlo minimálně jedno trestní oznámení.   
Na policii se obrátila již loni na podzim nezisková společnost Kverulant.org, kriminalisté ale její trestní oznámení 

podané v obecné rovině odložili. Spolek si nicméně dělá naděje ohledně dalšího podnětu, který se týká víkendové 
nehody na silnici D11, při které zemřel 31letý řidič BMW.   
"Trestní oznámení jsme ještě nestihli podat, měli bychom to stihnout do konce týdne," sdělil Právu šéf Kverulanta 
Vojtěch Razima.   
Téma billboardů je i přes jednoznačné zadání, že by měly být odstraněny, podle právníků zatím nejasné.   
Například podle advokáta Václava Vlka, který se zabývá mimo jiné zastupováním obětí trestných činů, je zavinění 
státu v takovém případě na minimální úrovni. "Že někdo porušuje zákony, za to stát nese odpovědnost ve velmi 
malé míře," uvedl. "Kdybych byl státní zástupce, tak budu stíhat firmu, která billboard neodstranila," dodal.   
Advokáti se shodují v tom, že žádat odpovědnost v případě nehody, kdy člověk narazí do billboardu, byť 
nelegálního, je právně složitá záležitost. Svou roli sehrává řada okolností, kromě samotných poutačů také stav 
řidiče a situace na dané vozovce a prostředí kolem ní.   
"Důvodem, proč měly být billboardy odstraněny, byla právě nebezpečná vzdálenost. Státní zastupitelství by mělo 
jít do tohoto rizika a skutečně by mělo zahájit stíhání a nechat to posoudit soudem," řekl Vlk.   
Podle něj se na tuto situaci vztahuje paragraf trestního zákoníku týkající se obecného ohrožení. V základní sazbě 
zde hrozí tři až osm let, přičemž lze postihovat kromě konkrétních lidí rovněž firmy.   
Právník ale zdůraznil, že záleží na tom, jak se prokáže, že billboard mohl sehrát roli, co se týče následků havárie. 
Tedy jde o to, zda kdyby tam nebyl, jaký by to mělo vliv na průběh nehody.   
Jeden z advokátů, který si nepřeje být jmenován, rovněž uvedl, že v těchto případech hraje roli řada okolností. 
"Záleží, o jaký typ billboardu se jednalo, v jakém byl pásmu a zda firma byla vyrozuměná, že ho má odstranit, je 
tam řada aspektů, které se musí hodnotit," dodal. Roli podle něj hraje zejména i to, v jaké denní době se nehoda 
stala a v jakém stavu byl řidič a jakou jel rychlostí.   
Hlavní slovo má v případě soudních řízení odborný znalec. "Zjistí trajektorii auta ve vztahu k rychlosti a brzdné 
dráze, z toho to vypočítá podle typu a stáří auta, spočítá vůbec možnosti deformace," upřesnil advokát.   
Nehoda, které se týká aktuální podnět spolku Kverulant, se stala v sobotu kolem čtvrté hodiny ráno na desátém 

kilometru D11 směrem z Prahy na Hradec Králové. Vůz BMW vyjel z dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil 
do konstrukce billboardu s českou vlajkou, poté do kanálu, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. 
Nepřipoutaný jednatřicetiletý řidič vyletěl z auta, nehodu nepřežil. Příčiny nehody vyšetřuje policie. [ celá zpráva 
]   
Podle zákona měly již vloni v září po předchozí pětileté lhůtě z ochranného pásma u dálnic a silnic I. třídy zmizet 
billboardy, které se nacházely blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři napočítali ve 
vymezených úsecích celkem 3000 nelegálních poutačů, z toho zhruba polovinu v blízkosti dálnic.   
Zatím podle posledního sdělení ministerstva dopravy, kterému šéfuje Dan Ťok ( ANO ), bylo po více než sedmi 
měsících zlikvidováno pouhých 446 reklamních zařízení. "Čtyři stovky odstranili provozovatelé venkovní reklamy. 
Zhruba pět desítek reklamních zařízení pak odstranili pracovníci jednotlivých středisek správy a údržby dálnic," 
uvedlo ministerstvo. Zbývá tak odstranit zhruba 900 billboardů.   
Kraje mají ve své pravomoci jen silnice I. tříd. U těch už začaly krajské silniční správní úřady zasílat majitelům 
výzvy k odstranění. Olomoucký kraj jako první začal hrozit pokutami.   
Ťok si v rozhovoru pro Novinky postěžoval, že po optimalizaci počtu zaměstnanců na ministerstvu nemá lidi, kteří 
by se věnovali jen billboardům. Na jeho slova reagovala Motocyklová asociace ČR, která mu nabídla lidi, kteří by 
se do odstraňování billboardů pustili. [ celá zpráva ]   
Prezident asociace Jaromír Šíd Novinkám řekl, že ministr jen hledá výmluvy. "Že to je pro ně nová situace a 
nemají lidi, to je hloupost, věděl to dopředu," prohlásil Šíd. Doplnil, jak nebezpečné billboardy mohou být. "Když 
trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč," vylíčil Šíd.   
Ťok nabídku motorkářů odmítl. Prý by potřeboval spíše právníky.   
Provozovatelé billboardů původně odmítali billboardy odstraňovat a reklamu nahradili českou vlajkou, protože v 
takovém případě podle nich nejde o reklamní poutač. S takovým výkladem ale narazili, neboť zařízení byla právě 
jako nosič reklamního obsahu povolena, takže ilegální by byla i tak.   
Na konci loňského roku se ministerstvo dohodlo se Svazem provozovatelů venkovní reklamy na harmonogramu, 
podle kterého budou majitelé odstraňovat každý pracovní den pět zařízení. Náklady spojené s odstraněním 
jednoho billboardu se podle ŘSD pohybují v řádu desítek tisíc. [ celá zpráva ]  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

55. Kverulant: Billboardáři se stížností na ČR u Evropské komise neuspěli   
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Kverulant.org zjistil, že největší česká billboardová společnost Czech Outdoor s.r.o. podala v roce 2017 k 

Evropské Komisi stížnost na Českou republiku.  
 
Billboardáři v ní tvrdili, že zákaz billboardů na dálnicích a na silnicích I. třídy, který začal platit v od 1. září 
loňského roku, představuje údajnou nedovolenou státní podporu konkurenci. Komise toto absurdní tvrzení již loni 
zamítla, ale billboardáři se odvolali. Nedávno však Evropská komise svoje rozhodnutí potvrdila a stížnost 
definitivně zamítla. Kverulant.org je naprosto přesvědčen, že stejně dopadnou se svou ústavní stížností, 
podanou proti zákazu billboardům loni v létě. Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009 a 
na přijetí zákona proti billboardům má velký podíl. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Billboardari-se-stiznosti-na-CR-u-Evropske-
komise-neuspeli-533286?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Kverulant.org zjistil, že největší česká billboardová společnost Czech Outdoor s.r.o. podala v roce 2017 k 

Evropské Komisi stížnost na Českou republiku.  
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Billboardáři v ní tvrdili, že zákaz billboardů na dálnicích a na silnicích I. třídy, který začal platit v od 1. září 
loňského roku, představuje údajnou nedovolenou státní podporu konkurenci. Komise toto absurdní tvrzení již loni 
zamítla, ale billboardáři se odvolali. Nedávno však Evropská komise svoje rozhodnutí potvrdila a stížnost 
definitivně zamítla.   
Kverulant.org je naprosto přesvědčen, že stejně dopadnou se svou ústavní stížností, podanou proti zákazu 
billboardům loni v létě. Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009 a na přijetí zákona proti 

billboardům má velký podíl.   
Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
billboard, EK, stížnost, kverulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Veřejnoprávní poslání České televize se nezastaví ani před jejím dětským kanálem. A tak mohou naše ratolesti 
mezi pohádkami sledovat nejen výklad Miroslava Donutila o méněcennosti bělochů nebo vysvětlení, že kdo 
nechce uprchlíky, je ošklivá potvora se třemi bradami, ale též například seriál Bankovkovi, který dětem pod 
záštitou finanční gramotnosti vysvětloval, že platit daně je nejen užitečné, ale i zábavné, a pohrozil jim, že když je 
nebudou platit, nebudou moct chodit do zoologické zahrady.  
 
Sledujeme skupinu osob, kterou dětští diváci zjevně znají už z předchozích dílů a jmenuje se "Bankovkovi". 
Jeden z nich si přinese domů výplatní pásku a rozčiluje se, kolik mu z jeho platu ukrojily daně. "Je to krádež," 
pronese. Kolem ramen jej však kamarádsky obejme postava v čepici, která se rozhoduje, že mu to vysvětlí. 
"Daně jsou povinná platba do státního rozpočtu," recituje. Platí ji všichni a je zákonem vymahatelná. "A kdo své 
příjmy zatají a daň nezaplatí, může být i odsouzen za daňový únik," varuje. Daně odvádíme do společné 
pokladny, ze které jsou nám všem poskytovány služby. "Daně jsou nutná, ale užitečná věc," poučuje stále 
kverulujícího kolegu. Daně jsou nutná, ale užitečná věc, vysvětluje postava v čepici. NA CELÝ DÍL SE 
PODÍVEJTE ZDE. Pak se v ději posuneme a ženská postava, která předtím prohlašovala, že daně jsou nuda, se 
řehtá nad knížkou, kterou jí věnovala její daňová poradkyně a v níž jsou sepsané skandály a odhalení týkající se 
daní. Například v osmnáctém století v Británii se vybírala daň z oken. "Mělo to své opodstatnění, protože větší 
domy s více okny si kupovali bohatší lidé. No a ti museli platit vyšší daně," směje se postava v čepici a dodává, 
že takové zdanění bohatých mělo své opodstatnění. Ostatní poznamenají, že v takovém případě by raději okna 
zazdívali, aby nemuseli platit tolik, čímž ale daňového fanouška opět rozčílí. "Z těch daní se platí věci důležité pro 
nás všechny. Třeba nemocnice, knihovny, divadla, vodovod, zoologické zahrady…," vyjmenovává. Kverulant ale 

trvá na svém – kdyby mu nestrhávali peníze z platu, měl by jich tolik, že by si to všechno mohl platit sám. Jak by 
to dopadlo, kdyby si lidé všechno platili sami, se dozvíme vzápětí. Atmosféra se mění, je temno a postavy si 
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musejí svítit svíčkami, protože nefunguje veřejné osvětlení. Postava, která má místo čepice tentokrát na hlavě 
kápi, vysvětluje svému kamarádovi, který se raduje, že mu bez daní zbylo více peněz, že má strach o svou 
kamarádku, která musí jít z práce po ulici a bez daní přestalo fungovat nejen veřejné osvětlení, ale i policie. A už 
přichází, s obmotaným obličejem, protože "ty odpadky na ulicích strašně smrdí". Ani elektrický proud bez daní 
nejde, takže musí být při svíčkách. Pak dorazí další ze skupiny postav a vypráví, že šel do školy, kterou našel ve 
velmi neutěšeném stavu, a navíc cestou spadl do jámy. Kolega doporučuje zavolat sanitku, čemuž se všichni 
začnou smát, protože sanitky nefungují a navíc cesty jsou v takovém stavu, že by stejně nedojely. Další nápad 
odvést pacienta tramvají nebo metrem dopadne podobně, protože nefunguje ani hromadná doprava. A nejsou 
koleje, silnice ani letiště. Když se neplatič daní rozhodne kamaráda do nemocnice odnést sám, dozví se: "Na 
soukromou nemocnici nemáme a státní nemocnice zavřely". Dvě ženské hrdinky se přesunou do kuchyně. 
Chystají se vařit pro staré lidi, protože nejsou důchody ani žádné sociální služby. Záporák, který nechtěl platit 
daně, si následně zvrhne hořící svíčku na peníze, které díky zrušení daní uškudlil. Shání hasiče, kteří ale bez 
veřejných rozpočtů nefungují, stejně jako vodovod. V harpagonovské scéně pak daňový neplatič sleduje, jak mu 
jeho ušetřené peníze končí v ohni. Střihem se vrátíme do současnosti, kde se kaje: "Teď už chápu, kolik 
důležitých věcí se z daní platí." Pak se zamyslí, že na tolik věcí stát ani nemůže vybrat dostatek peněz. Kolega, 
který už zase má čepici, jej poučí, že to zvládne, protože kromě daně z příjmu vybírá také další daně. Takže je 
dětský divák poučen, co je daň z přidané hodnoty a že ji platí každý, kdo si něco koupí. "Stát vybírá daně skoro 
ze všeho. Na první pohled to vypadá jako normální loupež. Ale peníze vybrané z daní utrácí stát za věci, které 
jsou obecně prospěšné a které by si občan sám nemohl dovolit," hustí dětičkám do hlavy. "Občan a stát by 
neměli být protivníci, ale partneři," dozvědí se poté. Nakonec přijde na návštěvu natvrdlý soused, kterého prozřelý 
neplatič poučí, že kdyby nebylo daní, nebyl by stát a neměl by se o nás kdo postarat.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skoleni-ceskych-deti-z-CT-Bez-statu-by-se-o-nas-nemel-kdo-
postarat-Kdo-nezaplati-dane-toho-mohou-odsoudit-533534?utm_source=nm&utm_medium=xml  
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Společnost Czech Outdoor, která patří do skupiny společností BigBoard, neuspěla se stížností na Českou 
republiku kvůli zákazu reklamních zařízení v ochranném pásmu dálnic a silnic I. třídy.  
 
Na verdikt Evropské komise upozornila jako první organizace Kverulant.org, která dlouhodobě proti reklamám u 

dálnic a silnic bojuje.   
Czech Outdoor podala stížnost na Českou republiku loni v srpnu. Podle jejího názoru je zákaz nedovolenou 
podporou státu konkurenci, protože se netýká reklam u silnic nižších tříd. Komise ale takový názor odmítla. Czech 
Outdoor se odvolala, ale neúspěšně, jak vyplývá z rozhodnutí zveřejněného na stránkách Evropské komise. 
Podle stanoviska EK nemůže jít o nedovolenou státní podporu.   
"Jsme přesvědčeni, že stejně dopadnou se svou ústavní stížností podanou proti zákazu billboardům loni v létě," 
míní Vojtěch Razima z Kverulantu. Vyjádření Czech Outdoor zjišťujeme.   
Skupina firem společnosti BigBoard zatím téměř osm měsíců vytrvale ignoruje zákon, reklamní zařízení 
neodstranila, místo nich na ně vylepila českou vlajku. Ministerstvo dopravy a ŘSD část billboardů odstranilo, 
většina reklamních ploch s českou vlajkou ale zůstala.  
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Veřejnoprávní poslání České televize se nezastaví ani před jejím dětským kanálem. A tak mohou naše ratolesti 
mezi pohádkami sledovat nejen výklad Miroslava Donutila o méněcennosti bělochů nebo vysvětlení, že kdo 
nechce uprchlíky, je ošklivá potvora se třemi bradami, ale též například seriál Bankovkovi, který dětem pod 
záštitou finanční gramotnosti vysvětloval, že platit daně je nejen užitečné, ale i zábavné, a pohrozil jim, že když je 
nebudou platit, nebudou moct chodit do zoologické zahrady.  
 
Sledujeme skupinu osob, kterou dětští diváci zjevně znají už z předchozích dílů a jmenuje se "Bankovkovi". 
Jeden z nich si přinese domů výplatní pásku a rozčiluje se, kolik mu z jeho platu ukrojily daně. "Je to krádež," 
pronese. Kolem ramen jej však kamarádsky obejme postava v čepici, která se rozhoduje, že mu to vysvětlí.   
"Daně jsou povinná platba do státního rozpočtu," recituje. Platí ji všichni a je zákonem vymahatelná. "A kdo své 
příjmy zatají a daň nezaplatí, může být i odsouzen za daňový únik," varuje. Daně odvádíme do společné 
pokladny, ze které jsou nám všem poskytovány služby. "Daně jsou nutná, ale užitečná věc," poučuje stále 
kverulujícího kolegu.   
Daně jsou nutná, ale užitečná věc, vysvětluje postava v čepici.   
NA CELÝ DÍL SE PODÍVEJTE ZDE.   
Pak se v ději posuneme a ženská postava, která předtím prohlašovala, že daně jsou nuda, se řehtá nad knížkou, 
kterou jí věnovala její daňová poradkyně a v níž jsou sepsané skandály a odhalení týkající se daní. Například v 
osmnáctém století v Británii se vybírala daň z oken. "Mělo to své opodstatnění, protože větší domy s více okny si 
kupovali bohatší lidé. No a ti museli platit vyšší daně," směje se postava v čepici a dodává, že takové zdanění 
bohatých mělo své opodstatnění. Ostatní poznamenají, že v takovém případě by raději okna zazdívali, aby 
nemuseli platit tolik, čímž ale daňového fanouška opět rozčílí.   
"Z těch daní se platí věci důležité pro nás všechny. Třeba nemocnice, knihovny, divadla, vodovod, zoologické 
zahrady…," vyjmenovává. Kverulant ale trvá na svém – kdyby mu nestrhávali peníze z platu, měl by jich tolik, že 

by si to všechno mohl platit sám.   
Jak by to dopadlo, kdyby si lidé všechno platili sami, se dozvíme vzápětí. Atmosféra se mění, je temno a postavy 
si musejí svítit svíčkami, protože nefunguje veřejné osvětlení. Postava, která má místo čepice tentokrát na hlavě 
kápi, vysvětluje svému kamarádovi, který se raduje, že mu bez daní zbylo více peněz, že má strach o svou 
kamarádku, která musí jít z práce po ulici a bez daní přestalo fungovat nejen veřejné osvětlení, ale i policie.   
A už přichází, s obmotaným obličejem, protože "ty odpadky na ulicích strašně smrdí". Ani elektrický proud bez 
daní nejde, takže musí být při svíčkách.   
Pak dorazí další ze skupiny postav a vypráví, že šel do školy, kterou našel ve velmi neutěšeném stavu, a navíc 
cestou spadl do jámy. Kolega doporučuje zavolat sanitku, čemuž se všichni začnou smát, protože sanitky 
nefungují a navíc cesty jsou v takovém stavu, že by stejně nedojely. Další nápad odvést pacienta tramvají nebo 
metrem dopadne podobně, protože nefunguje ani hromadná doprava. A nejsou koleje, silnice ani letiště.   
Když se neplatič daní rozhodne kamaráda do nemocnice odnést sám, dozví se: "Na soukromou nemocnici 
nemáme a státní nemocnice zavřely,"   
Dvě ženské hrdinky se přesunou do kuchyně. Chystají se vařit pro staré lidi, protože nejsou důchody ani žádné 
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sociální služby.   
Záporák, který nechtěl platit daně, si následně zvrhne hořící svíčku na peníze, které díky zrušení daní uškudlil. 
Shání hasiče, kteří ale bez veřejných rozpočtů nefungují, stejně jako vodovod. V harpagonovské scéně pak 
daňový neplatič sleduje, jak mu jeho ušetřené peníze končí v ohni.   
Střihem se vrátíme do současnosti, kde se kaje: "Teď už chápu, kolik důležitých věcí se z daní platí."   
Pak se zamyslí, že na tolik věcí stát ani nemůže vybrat dostatek peněz. Kolega, který už zase má čepici, jej 
poučí, že to zvládne, protože kromě daně z příjmu vybírá také další daně.   
Takže je dětský divák poučen, co je daň z přidané hodnoty a že ji platí každý, kdo si něco koupí.   
"Stát vybírá daně skoro ze všeho. Na první pohled to vypadá jako normální loupež. Ale peníze vybrané z daní 
utrácí stát za věci, které jsou obecně prospěšné a které by si občan sám nemohl dovolit," hustí dětičkám do hlavy. 
"Občan a stát by neměli být protivníci, ale partneři," dozvědí se poté.   
Nakonec přijde na návštěvu natvrdlý soused, kterého prozřelý neplatič poučí, že kdyby nebylo daní, nebyl by stát 
a neměl by se o nás kdo postarat.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
ČT, daně, ČT Déčko  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Bez daní by byla tma, na ulici by se nesvítilo, neměli bychom na doktory, viděly děti v televizi. Reakce byly ostré, 
jde prý o ovlivňování těch nejmenších. Otevřený dopis České televizi se setkal se zajímavou odpovědí 
dramaturgyně. Prý je potřeba uhájit veřejnoprávní média, zestátnění by bylo krokem zpět. Kolem veřejnoprávního 
kolosu je opět dusno. Jde o střet zájmů, když ČT hájí výběr daní?  
 
Veřejnoprávní Česká televize vysílala na dětském kanálu ČT:D pořad Bankovkovi, který má malé diváky obohatit 
v oblasti finanční gramotnosti. V dětském pořadu divák sleduje rodinku, kterou již zná z předchozích dílů. Jeden 
člen rodiny domů přinese výplatní pásku a rozčiluje se, kolik mu z jeho platu ukrojily daně. "Je to krádež," 
pronese. Kolem ramen jej však kamarádsky obejme postava v čepici, která se rozhoduje, že mu to vysvětlí. 
"Daně jsou povinná platba do státního rozpočtu," recituje. Platí ji všichni a je zákonem vymahatelná. "A kdo své 
příjmy zatají a daň nezaplatí, může být i odsouzen za daňový únik," varuje. Daně odvádíme do společné 
pokladny, ze které jsou nám všem poskytovány služby. "Daně jsou nutná, ale užitečná věc," poučuje stále 
kverulujícího kolegu. Poté se ženská postava pročítá knihou, kterou ji věnovala její daňová poradkyně a v níž jsou 
sepsané skandály a odhalení týkající se daní. Například v osmnáctém století v Británii se vybírala daň z oken. 
"Mělo to své opodstatnění, protože větší domy s více okny si kupovali bohatší lidé. No a ti museli platit vyšší 
daně," směje se postava v čepici a dodává, že takové zdanění bohatých mělo své opodstatnění. Ostatní 
poznamenají, že v takovém případě by raději okna zazdívali, aby nemuseli platit tolik, čímž ale daňového 
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fanouška opět rozčílí. "Z těch daní se platí věci důležité pro nás všechny. Třeba nemocnice, knihovny, divadla, 
vodovod, zoologické zahrady," vyjmenovává. Kverulant ale trvá na svém – kdyby mu nestrhávali peníze z platu, 

měl by jich tolik, že by si to všechno mohl platit sám. Jak by to dopadlo, kdyby si lidé všechno platili sami, se 
dozvíme vzápětí. Atmosféra se mění, je temno a postavy si musejí svítit svíčkami, protože nefunguje veřejné 
osvětlení. Postava, která má místo čepice tentokrát na hlavě kápi, vysvětluje svému kamarádovi, který se raduje, 
že mu bez daní zbylo více peněz, že má strach o svou kamarádku, která musí jít z práce po ulici a bez daní 
přestalo fungovat nejen veřejné osvětlení, ale i policie. Odvysílání pořadu pro malé, snadno ovlivnitelné diváky, 
vyvolalo řadu emocí a rozhořčených reakcí. Libertariánský autor a publicista Martin Urza, který dlouhodobě 
zastává myšlenky volného trhu, napsal České televizi otevřený dopis. Inkriminovaná epizoda podle Urzy 
nesplňuje poslání dané České televizi zákonem. Nejde totiž o objektivní, vyvážené a nestranné informace. 
Pohled, že bez státu by služby, jakými jsou například hasiči, zanikly, vidí Urza jako zavádějící. Uvádí příklad z 
Dánska, kde hasiči běžně fungují na tržní bázi. Podobně se vyjadřuje i o problému státních a soukromých 
nemocnic, kritizuje přitom interpretaci, že bez státu by lidé neměli na lékařské ošetření, kterou dětským divákům 
pořad nabídl. "Dále se domnívám, že když Česká televize tvoří pořad o daních a veřejných službách, je sama ve 
střetu zájmů, neboť i ona je veřejnou službou, takže může mít tendenci vyvolávat – byť třeba v dobré víře – silný 
dojem, že veřejné služby jsou potřebné a nezbytné. Neobviňuji Vás ze zlého záměru, avšak může docházet k 
nechtěnému ovlivnění vyznění pořadu kvůli tomu, kdo je zadavatelem," píše v dopise Urza a ukazuje na možný 
střet zájmů. Celé znění otevřeného dopisu ZDE Pořad kritizoval také politik Luboš Zálom ze strany Svobodných, 
který na svém blogu viní Českou televizi z indoktrinace dětí a ptá se, zda chceme Českou televizi, která "provádí 
soustavnou, cílevědomou ideovou masáž a vystavuje propagandě i malé děti." "Česká televize je fašistickou 
institucí, hrozbou svobodě i demokracii v této zemi," píše dále Zálom. Na otevřený dopis i na blog Luboše Záloma 
reagovala dramaturgyně Alena Müllerová přímo na stránkách České televize. Podle ní chce každý veřejnoprávní 
médium jen podle svých představ. Pořad brání jako poučný, zábavný a vydařený. "Česká televize vysílá na 
Déčku vzdělávací pořad Bankovkovi pro děti od 8 do 12 let. Zábavnou formou vysvětluje dětem základní pojmy 
ze světa financí, například, co to jsou peníze, jak spořit, co je to osobní rozpočet, úvěr a k čemu jsou daně. Ze 
zorného úhlu dramaturga a podle sledovanosti i z pohledu dětí jde o pořad vydařený. Scénky s postavami z 
českých bankovek jsou vtipné, doplňující vlogy s animacemi Pavla Koutského přehledně shrnují obsah a dávají 
informace do kontextu. Jako dramaturgyně jsem čas od času měla za úkol nějaký ten pořad o finanční 
gramotnosti připravit. Není to zrovna jednoduché téma. Takže klobouk dolů před každým, komu se něco takového 
podaří zpracovat srozumitelnou a zábavnou formou. Přesto se Bankovkovi, konkrétně díl o daních, stali terčem 
kritiky, vedené ovšem nikoliv z hlediska uměleckého či řekněme pedagogického," chválí počin pro děti Müllerová. 
Müllerová pak objasnila, jaká je podle ní motivace kritiků: "Luboš Zálom pak dochází k tomu, že Česká televize 
vytváří svou vlastní politickou agendu a je tedy fašistickou institucí. Člen Strany svobodných občanů uzavírá svůj 
blog tím, že zestátnění České televize by bylo o něco lepší než současná ‚veřejnoprávní mlha‘, protože ČT by se 
dostala pod politický dohled, ačkoliv jako ideální řešení se mu jeví privatizace televize veřejné služby." Bouřlivá 
kritika dětského pořadu je pro ni novou zkušeností. Zestátnění médií veřejné služby vidí jako návrat před druhou 
světovou válku, připomíná také, že během války a v době po ní se média stala nástrojem totalitní propagandy. 
Právě to podle Müllerové vedlo k tomu, že byl zaveden koncept médií veřejné služby v podobě, v jaké jej známe 
dnes. Podle Müllerové dochází vždy, když se má konkretizovat obsah médií veřejné služby, ke střetu odlišných 
zájmů jednotlivců. "Pokud nějaký program nevyhovuje jeho vkusu, nebo mu neporozumí, má pocit, že televize 
neplní službu a není důvod si ji platit," míní dramaturgyně. Celá reakce dramaturgyně ČT je ZDE.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Publicista-si-oficialne-stezoval-na-CT-kvuli-vymyvani-mozku-
detem-V-odpovedi-dostal-skoleni-o-fasismu-a-propagande-536132?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Bez daní by byla tma, na ulici by se nesvítilo, neměli bychom na doktory, viděly děti v televizi. Reakce byly ostré, 
jde prý o ovlivňování těch nejmenších. Otevřený dopis České televizi se setkal se zajímavou odpovědí 
dramaturgyně. Prý je potřeba uhájit veřejnoprávní média, zestátnění by bylo krokem zpět. Kolem veřejnoprávního 
kolosu je opět dusno. Jde o střet zájmů, když ČT hájí výběr daní?  
 
Veřejnoprávní Česká televize vysílala na dětském kanálu ČT:D pořad Bankovkovi, který má malé diváky obohatit 
v oblasti finanční gramotnosti. V dětském pořadu divák sleduje rodinku, kterou již zná z předchozích dílů. Jeden 
člen rodiny domů přinese výplatní pásku a rozčiluje se, kolik mu z jeho platu ukrojily daně. "Je to krádež," 
pronese. Kolem ramen jej však kamarádsky obejme postava v čepici, která se rozhoduje, že mu to vysvětlí.   
"Daně jsou povinná platba do státního rozpočtu," recituje. Platí ji všichni a je zákonem vymahatelná. "A kdo své 
příjmy zatají a daň nezaplatí, může být i odsouzen za daňový únik," varuje. Daně odvádíme do společné 
pokladny, ze které jsou nám všem poskytovány služby. "Daně jsou nutná, ale užitečná věc," poučuje stále 
kverulujícího kolegu.   
Poté se ženská postava pročítá knihou, kterou ji věnovala její daňová poradkyně a v níž jsou sepsané skandály a 
odhalení týkající se daní. Například v osmnáctém století v Británii se vybírala daň z oken. "Mělo to své 
opodstatnění, protože větší domy s více okny si kupovali bohatší lidé. No a ti museli platit vyšší daně," směje se 
postava v čepici a dodává, že takové zdanění bohatých mělo své opodstatnění. Ostatní poznamenají, že v 
takovém případě by raději okna zazdívali, aby nemuseli platit tolik, čímž ale daňového fanouška opět rozčílí.   
"Z těch daní se platí věci důležité pro nás všechny. Třeba nemocnice, knihovny, divadla, vodovod, zoologické 
zahrady," vyjmenovává. Kverulant ale trvá na svém – kdyby mu nestrhávali peníze z platu, měl by jich tolik, že by 

si to všechno mohl platit sám. Jak by to dopadlo, kdyby si lidé všechno platili sami, se dozvíme vzápětí. 
Atmosféra se mění, je temno a postavy si musejí svítit svíčkami, protože nefunguje veřejné osvětlení. Postava, 
která má místo čepice tentokrát na hlavě kápi, vysvětluje svému kamarádovi, který se raduje, že mu bez daní 
zbylo více peněz, že má strach o svou kamarádku, která musí jít z práce po ulici a bez daní přestalo fungovat 
nejen veřejné osvětlení, ale i policie.   
Odvysílání pořadu pro malé, snadno ovlivnitelné diváky, vyvolalo řadu emocí a rozhořčených reakcí. 
Libertariánský autor a publicista Martin Urza, který dlouhodobě zastává myšlenky volného trhu, napsal České 
televizi otevřený dopis. Inkriminovaná epizoda podle Urzy nesplňuje poslání dané České televizi zákonem. Nejde 
totiž o objektivní, vyvážené a nestranné informace. Pohled, že bez státu by služby, jakými jsou například hasiči, 
zanikly, vidí Urza jako zavádějící. Uvádí příklad z Dánska, kde hasiči běžně fungují na tržní bázi. Podobně se 
vyjadřuje i o problému státních a soukromých nemocnic, kritizuje přitom interpretaci, že bez státu by lidé neměli 
na lékařské ošetření, kterou dětským divákům pořad nabídl.   
"Dále se domnívám, že když Česká televize tvoří pořad o daních a veřejných službách, je sama ve střetu zájmů, 
neboť i ona je veřejnou službou, takže může mít tendenci vyvolávat – byť třeba v dobré víře – silný dojem, že 
veřejné služby jsou potřebné a nezbytné. Neobviňuji Vás ze zlého záměru, avšak může docházet k nechtěnému 
ovlivnění vyznění pořadu kvůli tomu, kdo je zadavatelem," píše v dopise Urza a ukazuje na možný střet zájmů.   
Celé znění otevřeného dopisu ZDE   
Pořad kritizoval také politik Luboš Zálom ze strany Svobodných, který na svém blogu viní Českou televizi z 
indoktrinace dětí a ptá se, zda chceme Českou televizi, která "provádí soustavnou, cílevědomou ideovou masáž a 
vystavuje propagandě i malé děti." "Česká televize je fašistickou institucí, hrozbou svobodě i demokracii v této 
zemi," píše dále Zálom.   
Na otevřený dopis i na blog Luboše Záloma reagovala dramaturgyně Alena Müllerová přímo na stránkách České 
televize. Podle ní chce každý veřejnoprávní médium jen podle svých představ. Pořad brání jako poučný, zábavný 
a vydařený.   
"Česká televize vysílá na Déčku vzdělávací pořad Bankovkovi pro děti od 8 do 12 let. Zábavnou formou 
vysvětluje dětem základní pojmy ze světa financí, například, co to jsou peníze, jak spořit, co je to osobní 
rozpočet, úvěr a k čemu jsou daně. Ze zorného úhlu dramaturga a podle sledovanosti i z pohledu dětí jde o pořad 
vydařený. Scénky s postavami z českých bankovek jsou vtipné, doplňující vlogy s animacemi Pavla Koutského 
přehledně shrnují obsah a dávají informace do kontextu. Jako dramaturgyně jsem čas od času měla za úkol 
nějaký ten pořad o finanční gramotnosti připravit. Není to zrovna jednoduché téma. Takže klobouk dolů před 
každým, komu se něco takového podaří zpracovat srozumitelnou a zábavnou formou. Přesto se Bankovkovi, 
konkrétně díl o daních, stali terčem kritiky, vedené ovšem nikoliv z hlediska uměleckého či řekněme 
pedagogického," chválí počin pro děti Müllerová.   
Müllerová pak objasnila, jaká je podle ní motivace kritiků: "Luboš Zálom pak dochází k tomu, že Česká televize 
vytváří svou vlastní politickou agendu a je tedy fašistickou institucí. Člen Strany svobodných občanů uzavírá svůj 
blog tím, že zestátnění České televize by bylo o něco lepší než současná ‚veřejnoprávní mlha‘, protože ČT by se 
dostala pod politický dohled, ačkoliv jako ideální řešení se mu jeví privatizace televize veřejné služby."   
Bouřlivá kritika dětského pořadu je pro ni novou zkušeností. Zestátnění médií veřejné služby vidí jako návrat před 
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druhou světovou válku, připomíná také, že během války a v době po ní se média stala nástrojem totalitní 
propagandy. Právě to podle Müllerové vedlo k tomu, že byl zaveden koncept médií veřejné služby v podobě, v 
jaké jej známe dnes.   
Podle Müllerové dochází vždy, když se má konkretizovat obsah médií veřejné služby, ke střetu odlišných zájmů 
jednotlivců. "Pokud nějaký program nevyhovuje jeho vkusu, nebo mu neporozumí, má pocit, že televize neplní 
službu a není důvod si ji platit," míní dramaturgyně.   
Celá reakce dramaturgyně ČT je ZDE.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
ČT, daně, Zálom, Déčko  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Dnes vyšlo najevo, že Česká unie sportu stáhla žalobu na bývalého ředitele Sazky Aleše Hušáka, po němž 
požadovala 950 milionů korun jako náhradu za to, že loterijní společnost přivedl ke krachu.  
 
Připomeňme si, že Sazka byla založena v roce 1965 a svěřena Československému svazu tělesné výchovy. Tu si 
však sportovci nechali vytunelovat. Lví podíl na tom měl právě tehdejší předseda představenstva Sazky JUDr. 
Aleš Hušák. Zlí jazykové tvrdí, že pro ČSTV měl skvělé doporučení díky své nezdolné vazbě na StB. O Sazku se 
tehdy nechaly připravit samotné sportovní svazy, její akcionáři. O té doby jsou dotace ze státního rozpočtu nejen 
pro český fotbal nepostradatelné a tak jsou i "nepostradatelní" i ti, kdo o nich rozhodují.   
Podívejte se na naše video z roku 2013, kdy ještě bylo v živé paměti vytunelování státní loterie SAZKA. Všechno 
je vochystaný podle zákona, můžeme začít… 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Dnes vyšlo najevo, že Česká unie sportu stáhla žalobu na bývalého ředitele Sazky Aleše Hušáka, po němž 
požadovala 950 milionů korun jako náhradu za to, že loterijní společnost přivedl ke krachu.  
 
Připomeňme si, že Sazka byla založena v roce 1965 a svěřena Československému svazu tělesné výchovy. Tu si 
však sportovci nechali vytunelovat. Lví podíl na tom měl právě tehdejší předseda představenstva Sazky JUDr. 
Aleš Hušák. Zlí jazykové tvrdí, že pro ČSTV měl skvělé doporučení díky své nezdolné vazbě na StB. O Sazku se 
tehdy nechaly připravit samotné sportovní svazy, její akcionáři. O té doby jsou dotace ze státního rozpočtu nejen 
pro český fotbal nepostradatelné a tak jsou i "nepostradatelní" i ti, kdo o nich rozhodují.   
Podívejte se na naše video z roku 2013, kdy ještě bylo v živé paměti vytunelování státní loterie SAZKA. Všechno 
je vochystaný podle zákona, můžeme začít… 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)se ve své další kontrolní akci zaměřil na Centrální registr administrativních budov 
(CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontroloři na to přišli při prověřování 
nakládání s majetkem v resortu vnitra. Podle závěrů kontroly je systém, který stál přes půl miliardy nepřesný a 
plný nedostatků. Kontroloři tak dali zapravdu […]  
 
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)se ve své další kontrolní akci zaměřil na Centrální registr administrativních budov 
(CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontroloři na to přišli při prověřování 
nakládání s majetkem v resortu vnitra. Podle závěrů kontroly je systém, který stál přes půl miliardy nepřesný a 
plný nedostatků. Kontroloři tak dali zapravdu četným kritikům tohoto systém, v čele se sdružením Kverulant. 

NKÚ konstatuje, že na základě údajů z CRAB nelze posoudit, zda dochází ke snižování nákladů na správu a 
nájem majetku.  
 
Centrálním informačním systémem pro evidenci nemovitého majetku využívaného státními institucemi se v ČR 
stal Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který má sloužit státním institucím k účelnému a 
hospodárnému využívání budov. CRAB byl vytvořen v roce 2012 s cílem zpřístupnit komplexní informace o 
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majetku na jednom místě, optimalizovat dislokace státních institucí a jejich pracovníků, včetně možnosti využití 
sdílení prostor, a umožnit snižování nákladů na správu a pronájem majetku. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se 
zaměřil na efektivnost a účelnost provozu a využití nemovitého majetku v resortu Ministerstva vnitra a zajištění 
informační podpory pro sběr dat, analýzy a rozhodování vedoucí k optimalizaci majetkové nákladovosti. Kromě 
ministerstva vnitra byly kontrolovanými subjekty ještě Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV) a Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který systém CRAB provozuje.  
 
Přestože na CRAB a REM bylo v letech 2010–2016 vynaloženo více než 500 mil. Kč, neumožňují tyto informační 
systémy v plném rozsahu vyhodnotit efektivnost a účelnost správy a využití svěřených objektů.  
 
"Od spuštění systému CRAB provázely nedostatky, na které upozornil NKÚ ve svém kontrolním závěru z 
kontrolní akce č. 13/40. Evidence vybraného nemovitého majetku v CRAB je pro státní instituce povinná. Dle 
údajů evidovaných v CRAB za rok 2015 (kontrola byla provedena v roce ě+ž -pozn. red.) činily výdaje státních 
institucí na správu více než tří tisíc administrativních budov 3,4 mld. Kč. Největší podíl z objektů v CRAB v letech 
2014 a 2015 tvořily objekty evidované MV, a to zhruba třetinu objektů," uvádí se v kontrolní zprávě NKÚ.  
 
NKÚ zvolil MV jako příklad pro posouzení účelnosti a efektivnosti peněžních prostředků vynakládaných na správu 
nemovitého majetku. Pro tento účel NKÚ využil data o správě nemovitého majetku z informačních systémů 
(systémy MV a CRAB). "MV pro zajištění evidence a účtování nákladů spojených s objekty pořídilo informační 
systém Správa nemovitostí ("REM") jako součást ekonomického informačního systému MV ("EKIS"). Správu 
vybraných objektů resortu MV zajišťuje jím zřízená příspěvková organizace ZSMV. Jedná se například o úklidové 
práce, ostrahu, běžné opravy a údržbu objektů či nákupy dalších služeb včetně dodávek energií," uvádí se na 
úvod kontrolní zprávy NKÚ.  
 
NKÚ se zaměřil zejména na tyto oblasti:  
 
strategické a koncepční materiály v oblasti správy nemovitého majetku,  
stanovené povinnosti, kompetence a odpovědnosti orgánů podílejících se na správě nemovitého majetku,  
činnosti ÚZSVM, MV a ZSMV v oblasti správy nemovitého majetku,  
využitelnost informačních systémů pro rozhodování vedoucí k optimalizaci správy nemovitého majetku.  
 
Závěr kontroly je zdrcující: "NKÚ po kontrole uvedených oblastí konstatuje, že nejsou naplněny předpoklady pro 
účelné a efektivní vynakládání peněžních prostředků na správu státem využívaného nemovitého majetku. Příčiny 
tohoto stavu NKÚ shledává v nedostatcích spojených s nastavením řízení přechodu na centralizovanou správu a 
koordinací samotné správy nemovitého majetku … . Další příčinou je také nedostatečná kvalita dat a nastavení 
informační podpory. Přestože na CRAB a REM bylo v letech 2010–2016 vynaloženo více než 500 mil. Kč, 
neumožňují tyto informační systémy v plném rozsahu vyhodnotit efektivnost a účelnost správy a využití svěřených 
objektů," uvádí kontroloři.  
 
CRAB podle nich navíc neposkytuje spolehlivé informace pro rozhodování o optimalizaci v oblasti správy 
nemovitého majetku státu. Současný způsob využívání informačních systémů CRAB ani REM nevedl podle NKÚ 
k dosažení všech očekávaných cílů a přínosů.  
 
"Z důvodu neúplných a nesprávných údajů a jejich vzájemné nesrovnatelnosti nelze u MV a ani u ÚZSMV pro 
všechny státní instituce stanovit hodnoty ukazatelů, které by byly využitelné pro hodnocení efektivnosti a 
stanovení optimálního cílového stavu správy nemovitého majetku…," píše se dále v kontrolní zprávě.  
 
Kontroloři identifikovali tyto základní nedostatky:  
 
ČR nemá strategii pro správu nemovitého majetku státu a platná právní úprava vykazuje systémové nedostatky  
Centrální evidence nemovitého majetku nefunguje tak, aby mohla sloužit pro porovnání objektů za účelem 
optimalizace správy nemovitého majetku  
Využití CRAB je omezeno neúplnými a nesprávnými údaji zadávanými státními institucemi a zavedenými reporty 
CRAB.  
ÚZSVM vynaložil přes půl miliardy korun na vývoj a provoz CRAB, ale stanovených cílů nebylo prostřednictvím 
CRAB dosaženo  
MV peněžní prostředky vynakládané na správu nemovitého majetku nesledovalo a nevyhodnocovalo  
 
Nejvyšší kontrolní úřad proto doporučuje:  
 
zredukovat počet sledovaných údajů v centrální evidenci na nezbytné minimum, které je zapotřebí pro výpočet 
ukazatelů využitelných pro strategické a koncepční rozhodování o správě nemovitého majetku,  
jednoznačně vymezit kompetence a odpovědnosti orgánů podílejících se na rozhodování o hospodaření a 
nakládání s nemovitým majetkem včetně odpovědnosti za koordinaci, která umožní prosazovat modernizaci 
objektů a jejich vyšší míru sdílení,  
výrazně snížit roční provozní náklady na informační podporu centralizované evidence  
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Jednou z priorit vlády ČR bylo veškerý nemovitý majetek státu centrálně evidovat a spravovat, z čehož měla 
vyplynout i racionalizace portfolia nemovitého majetku a optimalizace jeho využití. Zákonné kompetence ÚZSVM 
měly být dále posíleny a důsledně dodržovány. To se ale nestalo, jelikož na základě hodnot klíčových ukazatelů 
výkonnosti v CRAB se průměrná plocha na státní zaměstnance v období let 2012–2016 ani provozní výdaje na 1 
m2 celkové plochy nesnížily a míra obsazenosti budov se nezvýšila. "V roce 2016 průměrná celková plocha na 
jednoho zaměstnance činila 38 m2, průměrná kancelářská plocha na jednoho zaměstnance 14 m2, průměrné 
výdaje na 1 m2 celkové plochy činily 734 Kč a míra obsazenosti budov byla 91 %," uvádí kontroloři ve zprávě.  
 
Jiří Reichl  
 
URL| http://ekonomicky-denik.cz/nku-centralni-registr-administrativnich-budov-uz-stal-pres-pul-miliardy-plny-
chyb/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)se ve své další kontrolní akci zaměřil na Centrální registr administrativních budov 
(CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontroloři na to přišli při prověřování 
nakládání s majetkem v resortu vnitra. Podle závěrů kontroly je systém, který stál přes půl miliardy nepřesný a 
plný nedostatků. Kontroloři tak dali zapravdu četným kritikům tohoto systém, v čele se sdružením Kverulant. 

NKÚ konstatuje, že na základě údajů z CRAB nelze posoudit, zda dochází ke snižování nákladů na správu a 
nájem majetku.  
 
Centrálním informačním systémem pro evidenci nemovitého majetku využívaného státními institucemi se v ČR 
stal Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který má sloužit státním institucím k účelnému a 
hospodárnému využívání budov. CRAB byl vytvořen v roce 2012 s cílem zpřístupnit komplexní informace o 
majetku na jednom místě, optimalizovat dislokace státních institucí a jejich pracovníků, včetně možnosti využití 
sdílení prostor, a umožnit snižování nákladů na správu a pronájem majetku. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se 
zaměřil na efektivnost a účelnost provozu a využití nemovitého majetku v resortu Ministerstva vnitra a zajištění 
informační podpory pro sběr dat, analýzy a rozhodování vedoucí k optimalizaci majetkové nákladovosti. Kromě 
ministerstva vnitra byly kontrolovanými subjekty ještě Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV) a Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který systém CRAB provozuje.   
Přestože na CRAB a REM bylo v letech 2010–2016 vynaloženo více než 500 mil. Kč, neumožňují tyto informační 
systémy v plném rozsahu vyhodnotit efektivnost a účelnost správy a využití svěřených objektů.   
" Od spuštění systému CRAB provázely nedostatky, na které upozornil NKÚ ve svém kontrolním závěru z 
kontrolní akce č. 13/40. Evidence vybraného nemovitého majetku v CRAB je pro státní instituce povinná. Dle 
údajů evidovaných v CRAB za rok 2015 (kontrola byla provedena v roce ě+ž -pozn. red.) činily výdaje státních 
institucí na správu více než tří tisíc administrativních budov 3,4 mld. Kč. Největší podíl z objektů v CRAB v letech 
2014 a 2015 tvořily objekty evidované MV, a to zhruba třetinu objektů, " uvádí se v kontrolní zprávě NKÚ.   
NKÚ zvolil MV jako příklad pro posouzení účelnosti a efektivnosti peněžních prostředků vynakládaných na správu 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://ekonomicky-denik.cz/nku-centralni-registr-administrativnich-budov-uz-stal-pres-pul-miliardy-plny-chyb/
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nemovitého majetku. Pro tento účel NKÚ využil data o správě nemovitého majetku z informačních systémů 
(systémy MV a CRAB). " MV pro zajištění evidence a účtování nákladů spojených s objekty pořídilo informační 
systém Správa nemovitostí ("REM") jako součást ekonomického informačního systému MV ("EKIS"). Správu 
vybraných objektů resortu MV zajišťuje jím zřízená příspěvková organizace ZSMV. Jedná se například o úklidové 
práce, ostrahu, běžné opravy a údržbu objektů či nákupy dalších služeb včetně dodávek energií, " uvádí se na 
úvod kontrolní zprávy NKÚ.   
NKÚ se zaměřil zejména na tyto oblasti:   
strategické a koncepční materiály v oblasti správy nemovitého majetku, stanovené povinnosti, kompetence a 
odpovědnosti orgánů podílejících se na správě nemovitého majetku, činnosti ÚZSVM, MV a ZSMV v oblasti 
správy nemovitého majetku, využitelnost informačních systémů pro rozhodování vedoucí k optimalizaci správy 
nemovitého majetku.   
Závěr kontroly je zdrcující: " NKÚ po kontrole uvedených oblastí konstatuje, že nejsou naplněny předpoklady pro 
účelné a efektivní vynakládání peněžních prostředků na správu státem využívaného nemovitého majetku. Příčiny 
tohoto stavu NKÚ shledává v nedostatcích spojených s nastavením řízení přechodu na centralizovanou správu a 
koordinací samotné správy nemovitého majetku …. Další příčinou je také nedostatečná kvalita dat a nastavení 
informační podpory. Přestože na CRAB a REM bylo v letech 2010–2016 vynaloženo více než 500 mil. Kč, 
neumožňují tyto informační systémy v plném rozsahu vyhodnotit efektivnost a účelnost správy a využití svěřených 
objektů, " uvádí kontroloři.   
CRAB podle nich navíc neposkytuje spolehlivé informace pro rozhodování o optimalizaci v oblasti správy 
nemovitého majetku státu. Současný způsob využívání informačních systémů CRAB ani REM nevedl podle NKÚ 
k dosažení všech očekávaných cílů a přínosů.   
" Z důvodu neúplných a nesprávných údajů a jejich vzájemné nesrovnatelnosti nelze u MV a ani u ÚZSMV pro 
všechny státní instituce stanovit hodnoty ukazatelů, které by byly využitelné pro hodnocení efektivnosti a 
stanovení optimálního cílového stavu správy nemovitého majetku…," píše se dále v kontrolní zprávě.   
Kontroloři identifikovali tyto základní nedostatky:ČR nemá strategii pro správu nemovitého majetku státu a platná 
právní úprava vykazuje systémové nedostatky   
Centrální evidence nemovitého majetku nefunguje tak, aby mohla sloužit pro porovnání objektů za účelem 
optimalizace správy nemovitého majetku   
Využití CRAB je omezeno neúplnými a nesprávnými údaji zadávanými státními institucemi a zavedenými reporty 
CRAB.   
ÚZSVM vynaložil přes půl miliardy korun na vývoj a provoz CRAB, ale stanovených cílů nebylo prostřednictvím 
CRAB dosaženo   
MV peněžní prostředky vynakládané na správu nemovitého majetku nesledovalo a nevyhodnocovalo   
Nejvyšší kontrolní úřad proto doporučuje:zredukovat počet sledovaných údajů v centrální evidenci na nezbytné 
minimum, které je zapotřebí pro výpočet ukazatelů využitelných pro strategické a koncepční rozhodování o 
správě nemovitého majetku, jednoznačně vymezit kompetence a odpovědnosti orgánů podílejících se na 
rozhodování o hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem včetně odpovědnosti za koordinaci, která umožní 
prosazovat modernizaci objektů a jejich vyšší míru sdílení, výrazně snížit roční provozní náklady na informační 
podporu centralizované evidence   
Jednou z priorit vlády ČR bylo veškerý nemovitý majetek státu centrálně evidovat a spravovat, z čehož měla 
vyplynout i racionalizace portfolia nemovitého majetku a optimalizace jeho využití. Zákonné kompetence ÚZSVM 
měly být dále posíleny a důsledně dodržovány. To se ale nestalo, jelikož na základě hodnot klíčových ukazatelů 
výkonnosti v CRAB se průměrná plocha na státní zaměstnance v období let 2012–2016 ani provozní výdaje na 1 
m2 celkové plochy nesnížily a míra obsazenosti budov se nezvýšila. " V roce 2016 průměrná celková plocha na 
jednoho zaměstnance činila 38 m 2, průměrná kancelářská plocha na jednoho zaměstnance 14 m2, průměrné 
výdaje na 1 m2 celkové plochy činily 734 Kč a míra obsazenosti budov byla 91 %, " uvádí kontroloři ve zprávě.   
Jiří Reichl  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha neprodlouží smlouvu s firmou JCDecaux, která nyní vlastní a provozuje většinu přístřešků pro MHD. 
Namísto toho začne hledat jinou společnost, která přístřešky nakoupí a bude je provozovat od roku 2021, kdy 
JCDecaux skončí smlouva. Nové firmě poplynou příjmy z reklamy. Magistrátu by firma podle navržených 
podmínek měla platit zhruba 30 milionů ročně. JCDecaux nyní platí deset milionů, ovšem za méně než polovinu 
přístřešků.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 
reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla od roku 2021 vlastnit všechny s tím, že 585 
reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro potřeby magistrátu. Příjmy z reklamy ze zbytku by šly soukromníkovi. Na 
oplátku by Praze podle návrhu platil 30 milionů korun ročně, což by znamenalo za 20 let příjem do městské 
pokladny ve výši 726 milionů korun.  
 
Tuto variantu magistrátní odbor vyhodnotil jako nejvýhodnější z pěti možností, které navrhla zpracovaná analýza. 
Tři z nich počítaly s tím, že přístřešky pořídí město. Při nulovém počtu reklamních ploch by do nich magistrát 
musel za 20 let vložit 1,6 miliardy korun. Pokud by město na 2565 plochách provozovalo reklamu a 585 využívalo 
pro vlastní potřeby, příjmy by zcela pokryly náklady na pořízení přístřešků i jejich údržbu.  
 
Ve schváleném tisku, který určuje další postup, je jako zpracovatel uveden Ivo Mates. Jedná se o úředníka, jehož 
jméno se nedávno objevilo v médiích kvůli podezření z korupce. Web Novinky.cz přišel se zjištěním, že roky jezdil 
vozem Volvo XC60, který patří společnostem ze skupiny BigBoard. Na dotazy novinářů nebyl úředník schopen 
sdělit, jak se k uvedenému Volvu dostal.  
 
JCDecaux považuje rozhodnutí magistrátu za účelové. "Veškeré podklady pro radu připravené magistrátním 
úředníkem panem Matesem jsou zjevně ušity na míru jediné společnosti, a to konkrétně skupině BigBoard. Praha 
dle svého vyjádření do výběrového řízení s účastí JCDecaux ani nepočítá," uvedl generální ředitel JCDecaux 
Pavel Slabý.  
 
Podmínky, se kterými počítá schválený postup, podle něj nahrávají společnosti BigBoard a znevýhodňují 
JCDecaux. "Pro společnost JCDeaux je zcela nepředstavitelné, aby hlavní město Praha i přes tuto korupční 
kauzu nadále pracovalo s dokumentací, kterou vypracoval úředník důvodně podezřelý z korupce," dodal Slabý s 
tím, že organizace Kverulant na skupinu BigBoard i úředníka Matese podala trestní oznámení.  

 
Vybraná společnost má mobiliář zajišťovat na základě koncesní smlouvy. S ohledem na to, že město má na 
přípravu přechodu tři roky, je podle návrhu nutné vypsat koncesní řízení co nejdříve. Příslušný magistrátní odbor 
tak dostal za úkol ho ihned začít připravovat. I když analýza vychází z cenové kalkulace platby 30 milionů korun 
za rok, přesné podmínky smlouvy ještě vyjdou z koncesního řízení.  
 
Firma JCDecaux sídlící ve Francii kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy 
osvětlených reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 
informačních sloupů. Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v 
minulosti chtělo předčasně vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však 
nakonec rozhodlo počkat, až smlouva vyprší.  
 
URL| https://www.euro.cz:443/praha/pristresky-mhd-bude-opet-vlastnit-soukromnik-rozhodli-prazsti-radni-
1410386  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kniha předsedy hnutí ANO Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím /FOTO: ČTK  
 
O jednom rozšířeném historickém omylu a o tom, jak nám může pomoci pochopit současnost   
Tlačí nás čas, máme nedostatek prostředků, zdědili jsme jen problémy, musíme toho tolik napravit, léta se tu jen 
kradlo… Ano, máte štěstí, jsme tu my, budeme na tom makat a bude líp. Zářivé zítřky přijdou. Kdy? No, až nám 
nebudou házet klacky pod nohy, až se vyřeší toto a pohne tamto, až budou peníze, až… A co je to vůbec za 
otázky? Scházíme se už před svítáním, pracujeme hluboko do noci, makáme. Stadion? Bude. Nádraží? Jasně. 
Dálnice? No samozřejmě. Nový nemocniční pavilon? Naše priorita… Všechno bude, vždyť vidíte, udělal se kus 
práce, tady máme makety, vize, plány, skvělé marketingové produkty… Potěmkinovy vesnice.   
Potěmkinovy vesnice? Každý ze školy "ví", o co jde. Představujeme si to většinou tak, že něčemu nevábnému, 
nelichotivému se narychlo vytvoří pěkná fasáda, dá líbivý obal, který na čas skryje skutečnost a všechny ošálí. 
Podstata se sice nevyřešila, problém se pouze odsunul, ale kdo by se s tím teď trápil? Za "vynálezce" takového 
rychlého a efektního řešení je tradičně považován kníže Grigorij Alexandrovič Potěmkin, milenec a později velmi 
oddaný rádce ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Mnozí si možná i vzpomenou, že své první "Potěmkinovy 
vesnice" vystavěl na Krymu u příležitosti carevniny inspekční cesty, při které petrohradskému dvoru i zástupcům 
předních evropských mocností představoval úspěchy a mimořádný rozvoj jím spravovaného území. Ukazovat jen 
to krásné a žádoucí, klamat dovnitř i ven, ostatně patřilo a patří ke staletým ruským tradicím.   
Zázrak se nekonal   
Ale o tom psát nechci. Chci upozornit na to, že to bylo trochu jinak. Zapomeňte na to, co o "Potěmkinových 
vesnicích" víte. Grigorij Alexandrovič nebyl primitiv a hloupá nebyla ani Kateřina Veliká, neskočila by na laciný trik 
"vesnic z papíru". Skutečnost byla složitější a její rozklíčování nám možná pomůže pochopit mnohé z toho, co 
zažíváme dnes.   
Kníže Potěmkin byl jmenován generálním gubernátorem Novorosijska, nově získaných jižních území včetně 
Krymu, a jeho plánem bylo udělat z tohoto kraje prosperující gubernii, výkladní skříň ruských imperiálních 
úspěchů. Nechyběl mu zápal, touha ani peníze, nechyběly ani určité manažerské schopnosti. Přesto se někde 
stala chyba, zázrak se nekonal. Inspekční cesta se blížila, carevna plná očekávání, dvůr taktéž, ale slíbené 
výsledky ne a ne se dostavit. Něco se sice povedlo, začal se stavět Sevastopol, vidina volné půdy a lepšího 
života přilákala nové schopné kolonisty, ale realita měla do slíbené vize hodně daleko. Jediné, co rostlo skutečně 
obdivuhodně, byl osobní gubernátorův majetek a na své si přišli i jeho nejbližší. Kdo čekal, že po létech slibů a 
nenaplněných vizí přijde vystřízlivění, mýlil se, přišla jen nová léta slibů a nových vizí. Ovšem byla tu ta nešťastná 
inspekční cesta.   
Stačí dál a dál slibovat   
Očekáváte konečně skládání účtů a carevnin hněv? Ale kdepak! Potěmkin prostě předložil nové spektakulární 
vize, další nápady a nové sliby: Tady bude krásná bohatá vesnice – abyste si to lépe představili, postavili jsme 
maketu. Támhle bude stádo tučných krav – už se tam pase, pro lepší vizualizaci z papíru. A tamhle, tam bude 
nová manufaktura, máme ji zde pro ilustraci ze dřeva a papírmaše. Potěmkin věděl, že nemusí lhát a tvářit se, že 
jde o skutečnost. A proč taky? K úspěchu mu stačilo jen dále a dále slibovat. Spokojeně stavěl své líbivé 
Potěmkinovy vesnice a vzdušné zámky.   
Carevna i dvůr byli spokojeni, na podobné "vizualizace" byli ostatně v tehdejším Rusku zvyklí. Kulisy z papírmaše 
krášlily opulentní slavnosti, vhodně doplňovaly méně vzhledná místa v okolí šlechtických sídel, byly rozkošné, 
dotvářely lesk či spíše pozlátko carského dvora a hlavně nikoho nic nestály.   
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Jediný, kdo to tehdy nepochopil, byl rakouský vyslanec. Do Vídně posílal depeše, že slibovaná prosperita není nic 
jiného než kulisy z papíru a Novorosijsko není o nic bohatší, než bylo.   
Hlupák bez fantazie. Kverulant.   

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM 
ZDE. Děkujeme!  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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O jednom rozšířeném historickém omylu a o tom, jak nám může pomoci pochopit současnost   
Tlačí nás čas, máme nedostatek prostředků, zdědili jsme jen problémy, musíme toho tolik napravit, léta se tu jen 
kradlo… Ano, máte štěstí, jsme tu my, budeme na tom makat a bude líp. Zářivé zítřky přijdou. Kdy? No, až nám 
nebudou házet klacky pod nohy, až se vyřeší toto a pohne tamto, až budou peníze, až… A co je to vůbec za 
otázky? Scházíme se už před svítáním, pracujeme hluboko do noci, makáme. Stadion? Bude. Nádraží? Jasně. 
Dálnice? No samozřejmě. Nový nemocniční pavilon? Naše priorita… Všechno bude, vždyť vidíte, udělal se kus 
práce, tady máme makety, vize, plány, skvělé marketingové produkty… Potěmkinovy vesnice.   
Potěmkinovy vesnice? Každý ze školy "ví", o co jde. Představujeme si to většinou tak, že něčemu nevábnému, 
nelichotivému se narychlo vytvoří pěkná fasáda, dá líbivý obal, který na čas skryje skutečnost a všechny ošálí. 
Podstata se sice nevyřešila, problém se pouze odsunul, ale kdo by se s tím teď trápil? Za "vynálezce" takového 
rychlého a efektního řešení je tradičně považován kníže Grigorij Alexandrovič Potěmkin, milenec a později velmi 
oddaný rádce ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Mnozí si možná i vzpomenou, že své první "Potěmkinovy 
vesnice" vystavěl na Krymu u příležitosti carevniny inspekční cesty, při které petrohradskému dvoru i zástupcům 
předních evropských mocností představoval úspěchy a mimořádný rozvoj jím spravovaného území. Ukazovat jen 
to krásné a žádoucí, klamat dovnitř i ven, ostatně patřilo a patří ke staletým ruským tradicím.   
Zázrak se nekonalAle o tom psát nechci. Chci upozornit na to, že to bylo trochu jinak. Zapomeňte na to, co o 
"Potěmkinových vesnicích" víte. Grigorij Alexandrovič nebyl primitiv a hloupá nebyla ani Kateřina Veliká, 
neskočila by na laciný trik "vesnic z papíru". Skutečnost byla složitější a její rozklíčování nám možná pomůže 
pochopit mnohé z toho, co zažíváme dnes.   
Kníže Potěmkin byl jmenován generálním gubernátorem Novorosijska, nově získaných jižních území včetně 
Krymu, a jeho plánem bylo udělat z tohoto kraje prosperující gubernii, výkladní skříň ruských imperiálních 
úspěchů. Nechyběl mu zápal, touha ani peníze, nechyběly ani určité manažerské schopnosti. Přesto se někde 
stala chyba, zázrak se nekonal. Inspekční cesta se blížila, carevna plná očekávání, dvůr taktéž, ale slíbené 
výsledky ne a ne se dostavit. Něco se sice povedlo, začal se stavět Sevastopol, vidina volné půdy a lepšího 
života přilákala nové schopné kolonisty, ale realita měla do slíbené vize hodně daleko. Jediné, co rostlo skutečně 
obdivuhodně, byl osobní gubernátorův majetek a na své si přišli i jeho nejbližší. Kdo čekal, že po létech slibů a 
nenaplněných vizí přijde vystřízlivění, mýlil se, přišla jen nová léta slibů a nových vizí. Ovšem byla tu ta nešťastná 
inspekční cesta.   
Stačí dál a dál slibovatOčekáváte konečně skládání účtů a carevnin hněv? Ale kdepak! Potěmkin prostě předložil 
nové spektakulární vize, další nápady a nové sliby: Tady bude krásná bohatá vesnice – abyste si to lépe 
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představili, postavili jsme maketu. Támhle bude stádo tučných krav – už se tam pase, pro lepší vizualizaci z 
papíru. A tamhle, tam bude nová manufaktura, máme ji zde pro ilustraci ze dřeva a papírmaše. Potěmkin věděl, 
že nemusí lhát a tvářit se, že jde o skutečnost. A proč taky? K úspěchu mu stačilo jen dále a dále slibovat. 
Spokojeně stavěl své líbivé Potěmkinovy vesnice a vzdušné zámky.   
Carevna i dvůr byli spokojeni, na podobné "vizualizace" byli ostatně v tehdejším Rusku zvyklí. Kulisy z papírmaše 
krášlily opulentní slavnosti, vhodně doplňovaly méně vzhledná místa v okolí šlechtických sídel, byly rozkošné, 
dotvářely lesk či spíše pozlátko carského dvora a hlavně nikoho nic nestály.   
Jediný, kdo to tehdy nepochopil, byl rakouský vyslanec. Do Vídně posílal depeše, že slibovaná prosperita není nic 
jiného než kulisy z papíru a Novorosijsko není o nic bohatší, než bylo.   
Hlupák bez fantazie. Kverulant.   

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM 
ZDE. Děkujeme!  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Reklama na zastávkách je dosud v režii JCDecaux  
 
Hlavní město Praha neprodlouží smlouvu s firmou JCDecaux, která nyní vlastní a provozuje většinu přístřešků 
pro MHD. Začne hledat jinou společnost, která přístřešky nakoupí a bude je provozovat od roku 2021, kdy 
JCDecaux skončí smlouva. Nové firmě poplynou příjmy z reklamy. Magistrátu by podle navržených podmínek 
měla platit zhruba 30 milionů Kč ročně. JCDecaux platí 10 milionů, ovšem za méně než polovinu přístřešků. 
Novou firmu město vybere v koncesním řízení, které má začít co nejdříve.   
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 
reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla od roku 2021 vlastnit všechny s tím, že 585 
reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro potřeby magistrátu. Příjmy z reklamy ze zbytku by šly soukromníkovi. Na 
oplátku by Praze podle návrhu platil 30 milionů Kč ročně, což by znamenalo za 20 let příjem do městské pokladny 
ve výši 726 milionů Kč. Tuto variantu magistrátní odbor vyhodnotil jako nejvýhodnější z pěti možností, které 
navrhla zpracovaná analýza. Tři z nich počítaly s tím, že přístřešky pořídí město. Při nulovém počtu reklamních 
ploch by do nich magistrát musel za 20 let vložit 1,6 miliardy Kč. Pokud by město na 2.565 plochách provozovalo 
reklamu a 585 využívalo pro vlastní potřeby, příjmy by pokryly náklady na pořízení přístřešků i jejich údržbu.   
Ve schváleném tisku, který určuje další postup, je jako zpracovatel uveden Ivo Mates. Jedná se o úředníka, jehož 
jméno se nedávno objevilo v médiích kvůli podezření z korupce. Web Novinky.cz přišel se zjištěním, že roky jezdil 
vozem Volvo XC60, který patří společnostem ze skupiny BigBoard. Na dotazy novinářů nebyl úředník schopen 
sdělit, jak se k uvedenému Volvu dostal. "Tvrzení serveru Novinky.cz se nezakládá na pravdě. Tím samozřejmě 
padá i teorie o tom, že by snad výběrové řízení mělo být kvůli tomu šité na míru naší společnosti, jak ostatně 
dokládá i stanovisko magistrátu,” tvrdí za BigBoard Pavlína Stránská. Mates nicméně podal výpověď, jak také píší 
Novinky.cz.   
Vybraná společnost má mobiliář zajišťovat na základě koncesní smlouvy. S ohledem na to, že město má na 
přípravu přechodu tři roky, je podle návrhu nutné vypsat koncesní řízení co nejdříve. Příslušný magistrátní odbor 
tak dostal za úkol ho ihned začít připravovat. I když analýza vychází z cenové kalkulace platby 30 milionů Kč za 
rok, přesné podmínky smlouvy ještě vyjdou z koncesního řízení.   
JCDecaux považuje rozhodnutí magistrátu za účelové. "Veškeré podklady pro radu připravené magistrátním 
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úředníkem panem Matesem jsou zjevně ušity na míru jediné společnosti, a to konkrétně skupině BigBoard. Praha 
dle svého vyjádření do výběrového řízení s účastí JCDecaux ani nepočítá,” sdělil generální ředitel JCDecaux 
Pavel Slabý. Podmínky, se kterými počítá schválený postup, podle něj nahrávají společnosti BigBoard a 
znevýhodňují JCDecaux. "Pro JCDeaux je zcela nepředstavitelné, aby hlavní město Praha i přes tuto korupční 
kauzu nadále pracovalo s dokumentací, kterou vypracoval úředník důvodně podezřelý z korupce,” dodal Slabý s 
tím, že organizace Kverulant na skupinu BigBoard i úředníka Matese podala trestní oznámení.   

Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 citylight vitrín, tedy osvětlených 
reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1.288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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O jednom rozšířeném historickém omylu a o tom, jak nám může pomoci pochopit současnost  
 
Tlačí nás čas, máme nedostatek prostředků, zdědili jsme jen problémy, musíme toho tolik napravit, léta se tu jen 
kradlo… Ano, máte štěstí, jsme tu my, budeme na tom makat a bude líp. Zářivé zítřky přijdou. Kdy? No, až nám 
nebudou házet klacky pod nohy, až se vyřeší toto a pohne tamto, až budou peníze, až… A co je to vůbec za 
otázky? Scházíme se už před svítáním, pracujeme hluboko do noci, makáme. Stadion? Bude. Nádraží? Jasně. 
Dálnice? No samozřejmě. Nový nemocniční pavilon? Naše priorita… Všechno bude, vždyť vidíte, udělal se kus 
práce, tady máme makety, vize, plány, skvělé marketingové produkty… Potěmkinovy vesnice.   
Potěmkinovy vesnice? Každý ze školy "ví", o co jde. Představujeme si to většinou tak, že něčemu nevábnému, 
nelichotivému se narychlo vytvoří pěkná fasáda, dá líbivý obal, který na čas skryje skutečnost a všechny ošálí. 
Podstata se sice nevyřešila, problém se pouze odsunul, ale kdo by se s tím teď trápil? Za "vynálezce" takového 
rychlého a efektního řešení je tradičně považován kníže Grigorij Alexandrovič Potěmkin, milenec a později velmi 
oddaný rádce ruské carevny Kateřiny II. Veliké. Mnozí si možná i vzpomenou, že své první "Potěmkinovy 
vesnice" vystavěl na Krymu u příležitosti carevniny inspekční cesty, při které petrohradskému dvoru i zástupcům 
předních evropských mocností představoval úspěchy a mimořádný rozvoj jím spravovaného území. Ukazovat jen 
to krásné a žádoucí, klamat dovnitř i ven, ostatně patřilo a patří ke staletým ruským tradicím.   
Zázrak se nekonalAle o tom psát nechci. Chci upozornit na to, že to bylo trochu jinak. Zapomeňte na to, co o 
"Potěmkinových vesnicích" víte. Grigorij Alexandrovič nebyl primitiv a hloupá nebyla ani Kateřina Veliká, 
neskočila by na laciný trik "vesnic z papíru". Skutečnost byla složitější a její rozklíčování nám možná pomůže 
pochopit mnohé z toho, co zažíváme dnes.   
Kníže Potěmkin byl jmenován generálním gubernátorem Novorosijska, nově získaných jižních území včetně 
Krymu, a jeho plánem bylo udělat z tohoto kraje prosperující gubernii, výkladní skříň ruských imperiálních 
úspěchů. Nechyběl mu zápal, touha ani peníze, nechyběly ani určité manažerské schopnosti. Přesto se někde 
stala chyba, zázrak se nekonal. Inspekční cesta se blížila, carevna plná očekávání, dvůr taktéž, ale slíbené 
výsledky ne a ne se dostavit. Něco se sice povedlo, začal se stavět Sevastopol, vidina volné půdy a lepšího 
života přilákala nové schopné kolonisty, ale realita měla do slíbené vize hodně daleko. Jediné, co rostlo skutečně 
obdivuhodně, byl osobní gubernátorův majetek a na své si přišli i jeho nejbližší. Kdo čekal, že po létech slibů a 
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nenaplněných vizí přijde vystřízlivění, mýlil se, přišla jen nová léta slibů a nových vizí. Ovšem byla tu ta nešťastná 
inspekční cesta.   
Stačí dál a dál slibovatOčekáváte konečně skládání účtů a carevnin hněv? Ale kdepak! Potěmkin prostě předložil 
nové spektakulární vize, další nápady a nové sliby: Tady bude krásná bohatá vesnice – abyste si to lépe 
představili, postavili jsme maketu. Támhle bude stádo tučných krav – už se tam pase, pro lepší vizualizaci z 
papíru. A tamhle, tam bude nová manufaktura, máme ji zde pro ilustraci ze dřeva a papírmaše. Potěmkin věděl, 
že nemusí lhát a tvářit se, že jde o skutečnost. A proč taky? K úspěchu mu stačilo jen dále a dále slibovat. 
Spokojeně stavěl své líbivé Potěmkinovy vesnice a vzdušné zámky. Carevna i dvůr byli spokojeni, na podobné 
"vizualizace" byli ostatně v tehdejším Rusku zvyklí. Kulisy z papírmaše krášlily opulentní slavnosti, vhodně 
doplňovaly méně vzhledná místa v okolí šlechtických sídel, byly rozkošné, dotvářely lesk či spíše pozlátko 
carského dvora a hlavně nikoho nic nestály. Jediný, kdo to tehdy nepochopil, byl rakouský vyslanec. Do Vídně 
posílal depeše, že slibovaná prosperita není nic jiného než kulisy z papíru a Novorosijsko nejí o nic bohatší, než 
bylo. Hlupák bez fantazie. Kverulant.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

71. Kauza Aktip: Pochybné alternativní léčitelky začala vyšetřovat policie   

Skóre: 1.00 

Název: Kauza Aktip: Pochybné alternativní léčitelky začala vyšetřovat policie 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 28.06.2018 

Zpracováno: 29.06.2018 04:31:51 

Číslo: 179 

Rubrika: Česko 

Autor: Redakce 

Odkaz: https://www.denik.cz/z_domova/kauza-aktip-pochybne-alternativni-lecitele-zacala-... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ68 

ZdrojeAlt: YZ1P 

OblastiAlt: YZ 

Identifikace: YZ6820180628010020 

Vyšlo také v: prazsky.denik.cz 

ProfilID: ISA 

Domicil: f86a18c70021.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Skandál, který vyvolal květnový dokument České televize nazvaný Obchod se zdravím, má policejní dohru. 
Spolek Kverulant totiž na pracovnice terapeutického centra Aktip podal trestní oznámení za podvod a ublížení na 

zdraví. Případem se už začala zabývat policie.  
 
"  
 
Autoři třeskutého dokumentu se zaměřili na údajnou "psychosomatickou léčbu" provozovanou v zařízení Aktip. 
Dokument vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou odhalil "léčebné praktiky".  
 
Zachytil mimo jiné, jak jsou pacienti manipulováni k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu klasickou 
medicínou a našli si milence. Pacientům bylo jako zázračný lék předepisováno placebo, byli vyšetřováni 
nevídanými metodami na jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují. Klienti se také dozvěděli nejen to, 
jak se zbavit rakoviny pomocí vyměšování, ale i jak změnit vlastní DNA.  
 
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant vykazovalo jednání zástupců zařízení Aktip jednoznačné znaky 

spáchání hned několika trestných činů. Bezprostředně po odvysílání dokumentu však žádné trestní oznámení 
nepadlo. "Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to 
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centrum funguje. A ty teď nemáme," uvedl tehdy ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).  
 
Trestní oznámení proto Kverulant podal v červnu sám, a to na ředitelku kontroverzního ústavu Jarmilu Klímovou 

a konzultantku Lenku Krutilovou. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 dalo policii pokyn, aby kauzu začala 
vyšetřovat. "Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno 
podlehne a uvěří," uvedl Kverulant.  

"  
 
URL| https://www.denik.cz/z_domova/kauza-aktip-pochybne-alternativni-lecitele-zacala-vysetrovat-policie-
20180628.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

72. Kauza Aktip: Pochybné alternativní léčitelky začala vyšetřovat policie   
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Zdroj: denik.cz 

Datum: 28.06.2018 

Zpracováno: 28.06.2018 17:47:22 
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Klíčová slova: Kverulant (4) 

Skandál, který vyvolal květnový dokument České televize nazvaný Obchod se zdravím, má policejní dohru. 
Spolek Kverulant totiž na pracovnice terapeutického centra Aktip podal trestní oznámení za podvod a ublížení na 

zdraví. Případem se už začala zabývat policie.  
 
Autoři třeskutého dokumentu se zaměřili na údajnou "psychosomatickou léčbu" provozovanou v zařízení Aktip. 
Dokument vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou odhalil "léčebné praktiky".   
Zachytil mimo jiné, jak jsou pacienti manipulováni k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu klasickou 
medicínou a našli si milence. Pacientům bylo jako zázračný lék předepisováno placebo, byli vyšetřováni 
nevídanými metodami na jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují. Klienti se také dozvěděli nejen to, 
jak se zbavit rakoviny pomocí vyměšování, ale i jak změnit vlastní DNA.   
Mastička od léčitele vyžrala pacientovi díru do hlavy.   
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant vykazovalo jednání zástupců zařízení Aktip jednoznačné znaky 

spáchání hned několika trestných činů. Bezprostředně po odvysílání dokumentu však žádné trestní oznámení 
nepadlo. ""Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to 
centrum funguje. A ty teď nemáme," uvedl tehdy ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).   
Trestní oznámení proto Kverulant podal v červnu sám, a to na ředitelku kontroverzního ústavu Jarmilu Klímovou 

a konzultantku Lenku Krutilovou. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 dalo policii pokyn, aby kauzu začala 
vyšetřovat. "Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno 
podlehne a uvěří," uvedl Kverulant.   
Jan Zach se svými pyramidami.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

73. Kauza Aktip: Pochybné alternativní léčitelky začala vyšetřovat policie   

Skóre: 1.00 
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Název: Kauza Aktip: Pochybné alternativní léčitelky začala vyšetřovat policie 

Zdroj: prazsky.denik.cz 

Datum: 28.06.2018 

Zpracováno: 28.06.2018 21:59:11 

Odkaz: https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kauza-aktip-pochybne-alternativni-lecit... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201806281020037 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Skandál, který vyvolal květnový dokument České televize nazvaný Obchod se zdravím, má policejní dohru. 
Spolek Kverulant totiž na pracovnice terapeutického centra Aktip podal trestní oznámení za podvod a ublížení na 

zdraví. Případem se už začala zabývat policie.  
 
dnes 17:24   
Autoři třeskutého dokumentu se zaměřili na údajnou "psychosomatickou léčbu" provozovanou v zařízení Aktip. 
Dokument vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou odhalil "léčebné praktiky".   
Zachytil mimo jiné, jak jsou pacienti manipulováni k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu klasickou 
medicínou a našli si milence. Pacientům bylo jako zázračný lék předepisováno placebo, byli vyšetřováni 
nevídanými metodami na jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují. Klienti se také dozvěděli nejen to, 
jak se zbavit rakoviny pomocí vyměšování, ale i jak změnit vlastní DNA.   
Podle obecně prospěšné organizace Kverulant vykazovalo jednání zástupců zařízení Aktip jednoznačné znaky 

spáchání hned několika trestných činů. Bezprostředně po odvysílání dokumentu však žádné trestní oznámení 
nepadlo. "Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to 
centrum funguje. A ty teď nemáme," uvedl tehdy ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).   
Trestní oznámení proto Kverulant podal v červnu sám, a to na ředitelku kontroverzního ústavu Jarmilu Klímovou 

a konzultantku Lenku Krutilovou. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 dalo policii pokyn, aby kauzu začala 
vyšetřovat. "Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno 
podlehne a uvěří," uvedl Kverulant.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

74. Kverulant: Policie začala vyšetřovat léčitele z AKTIPu   
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Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 29.06.2018 

Zpracováno: 30.06.2018 04:23:37 

Číslo: 180 
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Jazyk: cz 
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Česká televize nedávno odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi "terapeutického centra 
AKTIP".  
 
V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti "odborníky" z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli 
ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To naplňuje nejen znaky trestného činu 
podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na léčitel z AKTIPu trestní oznámení. Na 

základě Kverulantova trestního oznámení nyní vydala státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. 
Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba. Ing. Vojtěch Razima zakladatel a 
ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Policie-zacala-vysetrovat-lecitele-z-AKTIPu-
541963?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

75. Kverulant: Policie začala vyšetřovat léčitele z AKTIPu   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Policie začala vyšetřovat léčitele z AKTIPu 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 
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Zpracováno: 29.06.2018 11:17:11 

Autor: Vojtěch Razima 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Policie-zacala-v... 

Jazyk: cz 
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Česká televize nedávno odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi "terapeutického centra 
AKTIP".  
 
V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti "odborníky" z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli 
ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To naplňuje nejen znaky trestného činu 
podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na léčitel z AKTIPu trestní oznámení. Na 

základě Kverulantova trestního oznámení nyní vydala státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. 
Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba.   
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

76. Kverulant: Vyšetřování vysokého státního úředníka opět pokračuje   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Vyšetřování vysokého státního úředníka opět pokračuje 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 03.07.2018 
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Zpracováno: 04.07.2018 04:53:19 

Číslo: 184 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Vysetrovani-
vysok...  

Jazyk: cz 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Kverulantův zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), zavádí do běžného principu IT tunelů jednu 
významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém.  
 
NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá 
zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. 
Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov. MMR 
soutěžilo tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné smlouvy a to s účinností od 
9.12.2016, ale příslušný ředitel odboru Bogdanov poslal dopis s výzvou k zastavení prací až 10. 2. 2017. 
Dvouměsíční prodlení se zastavením prací způsobilo značnou škodu, dokonce umožnilo dodavateli žádat 
bezdůvodné obohacení. O tom, že práce probíhaly přes zákaz, svědčí opakované aktualizace systému NEN a 
získání certifikace pro NEN v únoru 2017. Proto Kverulantpodal letos v březnu 2017 na vysokého úředníka 

Bogdanova trestní oznámení pro podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, 
maření výkonu úředního rozhodnutí a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kverulanta dosti překvapilo, 
že Policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává snadno, a tak podal proti odložení 

hned dvě stížnost k příslušnému státnímu zástupci, Sice to trvalo dlouho, ale státní zástupce dal nyní 
Kverulantově stížnosti zapravdu a věc vrátil policii k došetření (ZDE). Více o NEN ZDE  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Vysetrovani-vysokeho-statniho-urednika-
opet-pokracuje-542499?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulantův zmapovaný tunel, národní elektronický nástroj (NEN), zavádí do běžného principu IT tunelů jednu 
významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém.  
 
NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá 
zákon. Takový program ale už dávno vyvinula řada IT firem – a není nijak drahý, může být dokonce i zadarmo. 
Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN již utratilo přes půl miliardy, stále není hotov.   
MMR soutěžilo tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné smlouvy a to s účinností 
od 9.12.2016, ale příslušný ředitel odboru Bogdanov poslal dopis s výzvou k zastavení prací až 10. 2. 2017. 
Dvouměsíční prodlení se zastavením prací způsobilo značnou škodu, dokonce umožnilo dodavateli žádat 
bezdůvodné obohacení.   
O tom, že práce probíhaly přes zákaz, svědčí opakované aktualizace systému NEN a získání certifikace pro NEN 
v únoru 2017. Proto Kverulant podal letos v březnu 2017 na vysokého úředníka Bogdanova trestní oznámení pro 

podezření ze spáchání tří trestných činů: zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a 
porušení povinnosti při správě cizího majetku.   
Kverulanta dosti překvapilo, že Policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává snadno, a 

tak podal proti odložení hned dvě stížnost k příslušnému státnímu zástupci, Sice to trvalo dlouho, ale státní 
zástupce dal nyní Kverulantově stížnosti zapravdu a věc vrátil policii k došetření ( ZDE ).   
Více o NEN ZDE   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli 
dotačnímu podvodu bude muset české ministerstvo financí zveřejnit v plném rozsahu a to do jednoho měsíce. 
Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Dosáhla toho společnost Kverulant, která o tom také informuje. 

Ministerstvo financí dosud zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně kompletní zpráva OLAF sice již dříve byla 
zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy dosud nepotvrdilo.  
 
Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli 
dotačnímu podvodu bude muset české ministerstvo financí zveřejnit v plném rozsahu a to do jednoho měsíce. 
Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Dosáhla toho společnost Kverulant, která o tom také informuje. 

Ministerstvo financí dosud zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně kompletní zpráva OLAF sice již dříve byla 
zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy dosud nepotvrdilo.  
Městský soud v Praze ve svém usnesení z 22. června uvádí, že ministerstvo financí, coby žalovaný, vyrozuměl 
soud, že "poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost 
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orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo 
stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky".  
 
Usnesení soudu uvádí, že důvody pro dřívější odepření již pominuly a požadované informace tak nyní můžou být 
na základě nové žádosti a po jejím následném posouzení poskytnuty.  
 
Ministerstvo financí nyní na zveřejnění kompletní zprávy přistoupilo. "Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil 
svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek. Celé usnesení najdete ve fotogalerii ZDE.  
 
Stále totiž není jasné, zda je dřívější uniklá zpráva skutečně kompletní a zda je vůbec pravá. "S tím 
se Kverulant odmítl smířit a soudil se o její uveřejnění. Nyní dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil 

Ministerstvu financí Kverulantovi zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout," napsal redakci Echo24 ředitel 
společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima.  

 
Dříve uniklá zpráva, kterou na svých stránkách prezentovaly servery iHned.cz a Aktuálně.cz, potvrdila, že v kauze 
došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze docházelo k zatajování informací či rodinných 
vazeb. Potvrzovala tak vyšetřování české policie.  
 
Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která farmu Čapí hnízdo vlastní, a kterou přes svěřenecký 
fond vlastní právě Babiš. Zareagovala na ni s tím, že je "absurdní". "Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy 
mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF 
provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu 
OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  
 
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.  
Čtěte také: Kolik je vám let, křičel Faltýnek na Michálka. Pirát se "otřel" o Čapí hnízdo  
Další Čapí hnízdo? OLAF prošetří dvě firmy Agrofertu  
 
URL| http://echo24.cz/a/SYxma  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli 
dotačnímu podvodu bude muset české ministerstvo financí zveřejnit v plném rozsahu a to do jednoho měsíce. 
Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Dosáhla toho společnost Kverulant, která o tom také informuje. 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://echoprime.cz/a/SYxma


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 137 

 

Ministerstvo financí dosud zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně kompletní zpráva OLAF sice již dříve byla 
zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy dosud nepotvrdilo.  
 
Městský soud v Praze ve svém usnesení z 22. června uvádí, že ministerstvo financí, coby žalovaný, vyrozuměl 
soud, že "poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost 
orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo 
stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky".  
 
Usnesení soudu uvádí, že důvody pro dřívější odepření již pominuly a požadované informace tak nyní můžou být 
na základě nové žádosti a po jejím následném posouzení poskytnuty.  
 
Ministerstvo financí nyní na zveřejnění kompletní zprávy přistoupilo. "Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil 
svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek. Celé usnesení najdete ve fotogalerii ZDE.  
 
Stále totiž není jasné, zda je dřívější uniklá zpráva skutečně kompletní a zda je vůbec pravá. "S tím 
se Kverulant odmítl smířit a soudil se o její uveřejnění. Nyní dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil 

Ministerstvu financí Kverulantovi zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout," napsal redakci Echo24 ředitel 
společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima.  

 
Dříve uniklá zpráva, kterou na svých stránkách prezentovaly servery iHned.cz a Aktuálně.cz, potvrdila, že v kauze 
došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze docházelo k zatajování informací či rodinných 
vazeb. Potvrzovala tak vyšetřování české policie.  
 
Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která farmu Čapí hnízdo vlastní, a kterou přes svěřenecký 
fond vlastní právě Babiš. Zareagovala na ni s tím, že je "absurdní". "Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy 
mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF 
provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu 
OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  
 
URL| http://echoprime.cz/a/SYxma  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli 
dotačnímu podvodu bude muset české ministerstvo financí zveřejnit v plném rozsahu a to do jednoho měsíce. 
Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Dosáhla toho společnost Kverulant, která o tom také informuje. 

Ministerstvo financí dosud zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně kompletní zpráva OLAF sice již dříve byla 
zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy dosud nepotvrdilo.  
 
Městský soud v Praze ve svém usnesení z 22. června uvádí, že ministerstvo financí, coby žalovaný, vyrozuměl 
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soud, že "poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost 
orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo 
stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky".   
Usnesení soudu uvádí, že důvody pro dřívější odepření již pominuly a požadované informace tak nyní můžou být 
na základě nové žádosti a po jejím následném posouzení poskytnuty.   
Ministerstvo financí nyní na zveřejnění kompletní zprávy přistoupilo. "Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil 
svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek. Celé usnesení najdete ve fotogalerii ZDE.   
Stále totiž není jasné, zda je dřívější uniklá zpráva skutečně kompletní a zda je vůbec pravá. "S tím 
se Kverulant odmítl smířit a soudil se o její uveřejnění. Nyní dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil 

Ministerstvu financí Kverulantovi zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout," napsal redakci Echo24 ředitel 
společnosti Kverulant.org Vojtěch Razima.   

Dříve uniklá zpráva, kterou na svých stránkách prezentovaly servery iHned.cz a Aktuálně.cz, potvrdila, že v kauze 
došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze docházelo k zatajování informací či rodinných 
vazeb. Potvrzovala tak vyšetřování české policie.   
Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která farmu Čapí hnízdo vlastní, a kterou přes svěřenecký 
fond vlastní právě Babiš. Zareagovala na ni s tím, že je "absurdní". "Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy 
mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF 
provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu 
OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil 
Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad 
prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří.   

Připomínáme, že všechny došlé žádosti o poskytnutí zprávy Ministerstvo financí posoudilo v intencích zákona o 
svobodném přístupu k informacím a s maximální rychlostí, ve lhůtách značně kratších než mu ukládá zákon. 
Zveřejnění celé zprávy OLAF nebylo s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím 
trestním řízení, možné, neboť by tím dle stanoviska státního zastupitelství z 2.1.2018 mohlo dojít k ohrožení jeho 
průběhu.   
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí bylo dne 16.4.2018 informováno Městským státním zastupitelstvím v 
Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, 
navrhlo samo MF soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy. Stejně tak MF bude postupovat v případě 
jakýchkoliv jiných žádostí o tuto zprávu dle zákona o svobodném přístupu k informacím.   
MF vítá, že je nyní možné zprávu OLAF poskytnout. Zdůrazňujeme nicméně, že důvodem není žádné rozhodnutí 
v soudním řízení, ale prosté pominutí důvodů pro odmítnutí.  
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Zdroj: https://www.echo24.cz/a/SYxma/ministerstvo-financi-musi-zverejnit-celou-zpravu-olaf-o-capim-hnizde-
rozhodl-soudReakce MF:  
 
Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil 
Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad 
prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří.   

Připomínáme, že všechny došlé žádosti o poskytnutí zprávy Ministerstvo financí posoudilo v intencích zákona o 
svobodném přístupu k informacím a s maximální rychlostí, ve lhůtách značně kratších než mu ukládá zákon. 
Zveřejnění celé zprávy OLAF nebylo s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím 
trestním řízení, možné, neboť by tím dle stanoviska státního zastupitelství z 2.1.2018 mohlo dojít k ohrožení jeho 
průběhu.   
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí bylo dne 16.4.2018 informováno Městským státním zastupitelstvím v 
Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, 
navrhlo samo MF soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy. Stejně tak MF bude postupovat v případě 
jakýchkoliv jiných žádostí o tuto zprávu dle zákona o svobodném přístupu k informacím.   
MF vítá, že je nyní možné zprávu OLAF poskytnout. Zdůrazňujeme nicméně, že důvodem není žádné rozhodnutí 
v soudním řízení, ale prosté pominutí důvodů pro odmítnutí.   
Google +1 Twitter Tweet Odeslat emailem  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180704530054 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli 
dotačnímu podvodu bude muset české ministerstvo financí zveřejnit v plném rozsahu a to do jednoho měsíce. 
Dosáhla toho společnost Kverulant.org, která o tom také informuje. Ministerstvo financí dosud zveřejnilo pouze 

část zprávy. Údajně kompletní zpráva OLAF sice již dříve byla zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem financí, které 
pravost uniklé zprávy dosud nepotvrdilo.  
 
Stále není jasné, zda je uniklá zpráva skutečně kompletní a zda je vůbec pravá. "S tím se Kverulant odmítl smířit 

a soudil se o její uveřejnění. Nyní dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil Ministerstvu financí Kverulantovi 
zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout," napsal redakci Echo24 ředitel společnosti Kverulant.org Vojtěch 

Razima.   
Dříve uniklá zpráva, kterou na svých stránkách prezentovaly servery iHned.cz a Aktuálně.cz, potvrdila, že v kauze 
došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze docházelo k zatajování informací či rodinných 
vazeb. Potvrzovala tak vyšetřování české policie.   
Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která farmu Čapí hnízdo vlastní, a kterou přes svěřenecký 
fond vlastní právě Babiš. Zareagovala na ni s tím, že je "absurdní". "Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy 
mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF 
provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu 
OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil 
Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad 
prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří.  

 
Připomínáme, že všechny došlé žádosti o poskytnutí zprávy Ministerstvo financí posoudilo v intencích zákona o 
svobodném přístupu k informacím a s maximální rychlostí, ve lhůtách značně kratších než mu ukládá zákon. 
Zveřejnění celé zprávy OLAF nebylo s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím 
trestním řízení, možné, neboť by tím dle stanoviska státního zastupitelství z 2.1.2018 mohlo dojít k ohrožení jeho 
průběhu.   
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí bylo dne 16.4.2018 informováno Městským státním zastupitelstvím v 
Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, 
navrhlo samo MF soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy. Stejně tak MF bude postupovat v případě 
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jakýchkoliv jiných žádostí o tuto zprávu dle zákona o svobodném přístupu k informacím.   
MF vítá, že je nyní možné zprávu OLAF poskytnout. Zdůrazňujeme nicméně, že důvodem není žádné rozhodnutí 
v soudním řízení, ale prosté pominutí důvodů pro odmítnutí.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí muselo zveřejnit závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
týkající se vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu. Farmu původně vlastnil současný premiér 
Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřenského fondu. Kompletní dokument získala společnost Kverulant, 

která ho poskytla redakci Echo24.cz. Plné znění zprávy si můžete přečíst níže.  
 
Ministerstvo financí muselo zveřejnit závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
týkající se vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu. Farmu původně vlastnil současný premiér 
Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřenského fondu. Kompletní dokument získala společnost Kverulant, 

která ho poskytla redakci Echo24.cz. Plné znění zprávy si můžete přečíst níže.  
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na podnět společnosti Kverulant. Ministerstvo financí dosud 

zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně byla kompletní zpráva OLAF sice již dříve zveřejněna, ale nikoliv 
ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.  
 
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.  
 
Kopie závěrečné zprávy OLAF k Čapímu hnízdu by Anonymous ndl6yxr on Scribd  
 
Usnesení městského soudu v Praze z 22. června uvádí, že poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po 
dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti. 
"Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil 
lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek.  
 
Dříve uniklá zpráva tvrdila, že v kauze došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze 
docházelo k zatajování informací či rodinných vazeb. Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která 
farmu Čapí hnízdo. Tu původně vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřenského 
fondu. Firma zareagovala na ni s tím, že je "absurdní".  
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"Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila 
tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně 
stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  
 
Obvinění z dotačního podvodu  
Andrej Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na rekreační a konferenční areál 
Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, 
patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert.  
 
V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala 
dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která 
před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.  
 
Čtěte také: Babiš pro Financial Times: Nikdo mě nemůže zkorumpovat, jsou to kecy, lži  
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.  
 
URL| http://echo24.cz/a/SpmXy  
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Ministerstvo financí ČR nakonec muselo zveřejnit celou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
ve věci možného zneužití evropských dotací pro firmu Čapí hnízdo, kterou dlouhá léta vlastnil premiér Andrej 
Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Babiš sám je kvůli této kauze trestně stíhán. Ministerstvo 
celou zprávu zveřejnit nechtělo, ale soud ho k tomu donutil. Server Echo24.cz má dokument k dispozici a cituje z 
něj.  
 
Sdružení Kverulant požadovalo zveřejnění celé zprávy OLAF k případu firmy Čapí hnízdo. Ministerstvo financí 

však údajně odmítalo zprávu zveřejnit a tak ho k tomu musel donutit soud. Sdružení poté zprávu poskytlo serveru 
Echo24.cz. "Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k 
dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl 

smířit a úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima. Celý článek naleznete 
zde V uniklých zprávách bylo řečeno, že v případě firmy Čapí hnízdo došlo k dotačnímu podvodu. Mluvčí 
Agrofertu Karel Hanzelka to tehdy odmítl a obvinil OLAF, že podléhá politickým tlakům. Firma Čapí hnízdo dnes 
patří do holdingu Agrofert, který vybudoval právě dnešní premiér a druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš (ANO). 
OLAF tehdy odmítl, že podléhá politickým tlakům.  
 
Ministerstvo financí však tvrdí, že žádný soud neprohrálo a pokud to někdo tvrdí, zkresluje informace. 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cela-zprava-OLAF-o-Capim-hnizde-Nahlednete-544722?utm_source=nm&utm_medium=xml
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cela-zprava-OLAF-o-Capim-hnizde-Nahlednete-544722?utm_source=nm&utm_medium=xml


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 143 

 

"Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil 
Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad 
prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří,' stojí v tikové 

zprávě resortu. Celou zprávu naleznete zde  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cela-zprava-OLAF-o-Capim-hnizde-Nahlednete-
544722?utm_source=nm&utm_medium=xml  
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Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o 
možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo. Stalo se tak až sedm měsíců poté, co ministerstvo zprávu 
obdrželo, a více než půl roku ode dne, kdy materiál zveřejnilo vydavatelství Economia.  
 
Zpráva upozorňuje na podezření předsedy vlády Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků z trestného činu 
podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tím mělo být neoprávněné čerpání dotace 50 milionů 
korun pro Čapí hnízdo, které v minulosti Babiš prostřednictvím svých firem vlastnil.  
 
Zprávu vydal OLAF na konci loňského roku. Ministerstvo dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající 
vyšetřování a zamítavý postoj státního zastupitelství. Zprávu ministerstvo nevydalo ani poté, co ji získalo 
vydavatelství Economia a prostřednictvím Hospodářských novin a on-line deníku Aktuálne.cz zveřejnilo.  
 
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se pokoušela celou zprávu získat obecně prospěšná 
organizace Kverulant. Ministerstvo však žádosti nevyhovělo a neustoupilo ani v následném odvolání. V březnu 

se proto organizace obrátila na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, které vydala tehdy 
ministryně financí v demisi Alena Schillerová.  
 
Ještě než soud rozhodl, získalo v polovině dubna ministerstvo financí nové stanovisko státního zastupitelství. 
"Byli jsme informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze, že v současné době již nehrozí maření 
probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, navrhli jsme soudu uspokojit žalobce poskytnutím 
zprávy," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.  
 
Soud po obdržení této informace žalobu neprojednával a vydal rozhodnutí, v němž dal ministerstvu měsíční lhůtu 
na to, aby provedlo taková opatření, kterými uspokojí požadavky žalující společnosti. 
Následně Kverulant obdržel plné znění vyšetřovací zprávy. Vzápětí vydala organizace zprávu o soudním 
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vítězství nad ministerstvem financí. Resort na to však reagoval vyjádřením, že se o žádné vítězství nejedná. 
"Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená," uvedl Žurovec.  
 
Že se nejedná o soudní vítězství potvrzuje i poradce z organizace Otevřená společnost Oldřich Kužílek. "Přísně 
řečeno to tak není, byť faktický výsledek z hlediska poskytnutých informací bude nejspíše stejný," uvedl Kužílek. 
Doplnil, že vítězstvím by bylo, pokud by soud rozhodl, že rozhodnutí ministryně financí ruší a řekl tak, že od 
počátku měla být zpráva OLAF poskytnuta i přes stanovisko státního zastupitelství.  
 
Resort nyní slibuje, že do dvou týdnů zveřejní zprávu na svém webu. Otázkou zůstává, proč tak neučinil už 
polovině dubna, kdy získal nové stanovisko státního zastupitelství. "Nedorazila žádná žádost o poskytnutí. 
Žádosti, které dorazily v prosinci či v lednu, byly všechny vyřízeny rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti," 
vysvětlil Žurovec s tím, že ani po změně situace se taková rozhodnutí nepřezkoumávají.  
 
V případě Kverulantu však byla podle mluvčího situace jiná. "Byla podána správní žaloba, proto došlo k 
přezkoumání, na základě kterého jsme sami navrhli, že uspokojíme žalobce poskytnutím informace, protože 
pominuly důvody pro částečné odmítnutí," dodal Žurovec.  
 
Kužílek přesto říká, že i když nedošlo na soudní projednávání, přínos celé kauzy tu je. "Případ dal jasně najevo, 
že se ta zpráva a jí podobné nebudou utajovat. Nadto přispěl k vyjasnění a soudnímu potvrzení doprovodné 
otázky, zda je ministerstvo povinno mu zprávu poskytnout bez toho, aby musel podat novou žádost," vysvětlil.  
 
URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66198540-ministerstvo-financi-zverejnilo-zpravu-olaf-k-capimu-hnizdu-pul-roku-
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Ministerstvo financí arogantně odepřelo veřejnosti poskytnout ke zprávě Evropského úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo.  
 
Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění. Soud vyhrál a dnes zprávu (ZDE) získal. Podrobnosti naleznete v kauze 
Zpráva OLAF o Čapím hnizdě (ZDE). Kverulant je přesvědčen, že trestně stíhaného premiéra, která se opírá o 

podporu pokračovatelů zločinné organizace KSČ, je třeba kontrolovat na každém kroku a bude v tom 
pokračovat. Kverulant vyzývá své příznivce, aby podpořili symbolickým darem ve výši 106 Kč (ZDE). Je to právě 

zákon číslo 106, který zajišťuje veřejnosti právo na svobodný přístup k informacím a který se Babišova vláda 
právě chystá omezit. Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  
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Praha - Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF 
o možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo .  
 
Praha - Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF 
o možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo. Stalo se tak až sedm měsíců poté, co ministerstvo zprávu 
obdrželo a více než půl roku od dne, kdy materiál zveřejnilo vydavatelství Economia.  
 
Zpráva upozorňuje na podezření předsedy vlády Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků z trestného činu 
podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tím mělo být neoprávněné čerpání dotace 50 milionů 
korun pro Čapí hnízdo, kterou v minulosti Babiš prostřednictvím svých firem vlastnil.  
 
Zprávu vydal OLAF na konci loňského roku. Ministerstvo ji dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající 
vyšetřování a zamítavý postoj státního zastupitelství.  
 
Zprávu ministerstvo nevydalo ani poté, co ji získalo vydavatelství Economia a prostřednictvím Hospodářských 
novin a on-line deníku Aktuálně.cz zveřejnilo.  
 
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se pokoušela celou zprávu získat obecně prospěšná 
organizace Kverulant. Ministerstvo však žádosti nevyhovělo a neustoupilo ani v následném odvolání. V březnu 

se proto organizace obrátila na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, které vydala tehdy 
ministryně financí v demisi Alena Schillerová.  
 
Ještě než soud rozhodl, získalo v polovině dubna ministerstvo financí nové stanovisko státního zastupitelství. 
"Byli jsme informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze, že v současné době již nehrozí maření 
probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy. Navrhli jsme proto soudu uspokojit žalobce 
poskytnutím zprávy," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.  
Není to vítězství, tvrdí ministerstvo  
 
Soud po obdržení této informace žalobu neprojednával a vydal rozhodnutí, v němž dal ministerstvu měsíční lhůtu 
na to, aby provedlo taková opatření, kterými uspokojí požadavky žalující společnosti.  
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Následně Kverulant obdržel plné znění vyšetřovací zprávy. Vzápětí vydala organizace zprávu o soudním 

vítězství nad ministerstvem financí. Resort na to však reagoval vyjádřením, že se o žádné vítězství nejedná. 
"Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená," uvedl Žurovec.  
 
Že se nejedná o soudní vítězství potvrzuje i poradce z organizace Otevřená společnost Oldřich Kužílek. "Přísně 
řečeno to tak není, byť faktický výsledek z hlediska poskytnutých informací bude nejspíše stejný," uvedl Kužílek. 
Doplnil, že vítězstvím by bylo, pokud by soud rozhodl, že rozhodnutí ministryně financí ruší a řekl tak, že od 
počátku měla být zpráva OLAF poskytnuta i přes stanovisko státního zastupitelství.  
 
Resort nyní slibuje, že do dvou týdnů zveřejní zprávu na svém webu. Otázkou zůstává, proč tak neučinil už v 
polovině dubna, kdy získal nové stanovisko státního zastupitelství.  
 
"Nedorazila žádná žádost o poskytnutí. Žádosti, které dorazily v prosinci či v lednu, byly všechny vyřízeny 
rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti," vysvětlil Žurovec s tím, že ani po změně situace se taková 
rozhodnutí nepřezkoumávají.  
 
V případě Kverulantu však byla podle mluvčího situace jiná. "Byla podána správní žaloba, proto došlo k 
přezkoumání, na základě kterého jsme sami navrhli, že uspokojíme žalobce poskytnutím informace, protože 
pominuly důvody pro částečné odmítnutí," dodal Žurovec.  
 
Kužílek přesto říká, že i když nedošlo na soudní projednávání, přínos celé kauzy tu je. "Případ dal jasně najevo, 
že se ta zpráva a jí podobné nebudou utajovat. Nadto přispěl k vyjasnění a soudnímu potvrzení doprovodné 
otázky, zda je ministerstvo povinno mu zprávu poskytnout bez toho, aby musel podat novou žádost," vysvětlil.  
 
URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministerstvo-financi-poskytlo-prvnimu-zajemci-zpravu-olaf-
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Ministerstvo financí muselo zveřejnit závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
týkající se se týká vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu. Farmu vlastnil původně vlastnil 
současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Kompletní dokument získala 
společnost Kverulant, která ho poskytla redakci Echo24.cz. Plné znění zprávy si můžete přečíst níže.  

 
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na podnět společnosti Kverulant. Ministerstvo financí dosud 

zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně byla kompletní zpráva OLAF sice již dříve zveřejněna, ale nikoliv 
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ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.  
 
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.  
 
Kopie závěrečné zprávy OLAF k Čapímu hnízdu by Anonymous ndl6yxr on Scribd  
 
Usnesení městského soudu v Praze z 22. června uvádí, že poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po 
dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti. 
"Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil 
lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek.  
 
Dříve uniklá zpráva tvrdila, že v kauze došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze 
docházelo k zatajování informací či rodinných vazeb. Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která 
farmu Čapí hnízdo. Tu původně vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého 
fondu. Firma zareagovala na ni s tím, že je "absurdní".  
 
"Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila 
tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně 
stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.  
 
Obvinění z dotačního podvodu  
Andrej Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na rekreační a konferenční areál 
Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, 
patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert.  
 
V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala 
dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která 
před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.  
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Ministerstvo dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající vyšetřování a zamítavý postoj státního 
zastupitelství.  
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Praha - Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF 
o možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo. Stalo se tak až sedm měsíců poté, co ministerstvo zprávu 
obdrželo a více než půl roku od dne, kdy materiál zveřejnilo vydavatelství Economia.   
Zpráva upozorňuje na podezření předsedy vlády Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků z trestného činu 
podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tím mělo být neoprávněné čerpání dotace 50 milionů 
korun pro Čapí hnízdo, kterou v minulosti Babiš prostřednictvím svých firem vlastnil.   
Zprávu vydal OLAF na konci loňského roku. Ministerstvo ji dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající 
vyšetřování a zamítavý postoj státního zastupitelství.   
Zprávu ministerstvo nevydalo ani poté, co ji získalo vydavatelství Economia a prostřednictvím Hospodářských 
novin a on-line deníku Aktuálně.cz zveřejnilo.   
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se pokoušela celou zprávu získat obecně prospěšná 
organizace Kverulant. Ministerstvo však žádosti nevyhovělo a neustoupilo ani v následném odvolání. V březnu 

se proto organizace obrátila na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, které vydala tehdy 
ministryně financí v demisi Alena Schillerová.   
Ještě než soud rozhodl, získalo v polovině dubna ministerstvo financí nové stanovisko státního zastupitelství. 
"Byli jsme informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze, že v současné době již nehrozí maření 
probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy. Navrhli jsme proto soudu uspokojit žalobce 
poskytnutím zprávy," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.   
Není to vítězství, tvrdí ministerstvoSoud po obdržení této informace žalobu neprojednával a vydal rozhodnutí, v 
němž dal ministerstvu měsíční lhůtu na to, aby provedlo taková opatření, kterými uspokojí požadavky žalující 
společnosti.   
Následně Kverulant obdržel plné znění vyšetřovací zprávy. Vzápětí vydala organizace zprávu o soudním 

vítězství nad ministerstvem financí. Resort na to však reagoval vyjádřením, že se o žádné vítězství nejedná. 
"Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená," uvedl Žurovec.   
Že se nejedná o soudní vítězství potvrzuje i poradce z organizace Otevřená společnost Oldřich Kužílek. "Přísně 
řečeno to tak není, byť faktický výsledek z hlediska poskytnutých informací bude nejspíše stejný," uvedl Kužílek. 
Doplnil, že vítězstvím by bylo, pokud by soud rozhodl, že rozhodnutí ministryně financí ruší a řekl tak, že od 
počátku měla být zpráva OLAF poskytnuta i přes stanovisko státního zastupitelství.   
Resort nyní slibuje, že do dvou týdnů zveřejní zprávu na svém webu. Otázkou zůstává, proč tak neučinil už v 
polovině dubna, kdy získal nové stanovisko státního zastupitelství.   
"Nedorazila žádná žádost o poskytnutí. Žádosti, které dorazily v prosinci či v lednu, byly všechny vyřízeny 
rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti," vysvětlil Žurovec s tím, že ani po změně situace se taková 
rozhodnutí nepřezkoumávají.   
V případě Kverulantu však byla podle mluvčího situace jiná. "Byla podána správní žaloba, proto došlo k 
přezkoumání, na základě kterého jsme sami navrhli, že uspokojíme žalobce poskytnutím informace, protože 
pominuly důvody pro částečné odmítnutí," dodal Žurovec.   
Kužílek přesto říká, že i když nedošlo na soudní projednávání, přínos celé kauzy tu je. "Případ dal jasně najevo, 
že se ta zpráva a jí podobné nebudou utajovat. Nadto přispěl k vyjasnění a soudnímu potvrzení doprovodné 
otázky, zda je ministerstvo povinno mu zprávu poskytnout bez toho, aby musel podat novou žádost," vysvětlil.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí ČR nakonec muselo zveřejnit celou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
ve věci možného zneužití evropských dotací pro firmu Čapí hnízdo, kterou dlouhá léta vlastnil premiér Andrej 
Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Babiš sám je kvůli této kauze trestně stíhán. Ministerstvo 
celou zprávu zveřejnit nechtělo, ale soud ho k tomu donutil. Server Echo24.cz má dokument k dispozici a cituje z 
něj.  
 
Sdružení Kverulant požadovalo zveřejnění celé zprávy OLAF k případu firmy Čapí hnízdo. Ministerstvo financí 

však údajně odmítalo zprávu zveřejnit a tak ho k tomu musel donutit soud. Sdružení poté zprávu poskytlo serveru 
Echo24.cz.   
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.   
V uniklých zprávách bylo řečeno, že v případě firmy Čapí hnízdo došlo k dotačnímu podvodu. Mluvčí Agrofertu 
Karel Hanzelka to tehdy odmítl a obvinil OLAF, že podléhá politickým tlakům. Firma Čapí hnízdo dnes patří do 
holdingu Agrofert, který vybudoval právě dnešní premiér a druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš (ANO). OLAF 
tehdy odmítl, že podléhá politickým tlakům.   
Ministerstvo financí však tvrdí, že žádný soud neprohrálo a pokud to někdo tvrdí, zkresluje informace. 
"Ministerstvo financí žádný soud o zveřejnění zprávy OLAF neprohrálo. Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil 
Ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená. To ostatně jasně dokládá text usnesení soudu, jehož výklad 
prezentovaný sdružením Kverulant nelze vnímat jinak, než jako vlamování se do otevřených dveří,"stojí v tikové 

zprávě resortu.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o 
možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo.  
 
Stalo se tak až sedm měsíců poté, co ministerstvo zprávu obdrželo a více než půl roku ode dne, kdy materiál 
zveřejnilo vydavatelství Economia.   
Zpráva upozorňuje na podezření předsedy vlády Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků z trestného činu 
podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tím mělo být neoprávněné čerpání dotace 50 milionů 
korun pro Čapí hnízdo, kterou v minulosti Babiš prostřednictvím svých firem vlastnil.   
Zprávu vydal OLAF na konci loňského roku. Ministerstvo dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající 
vyšetřování a zamítavý postoj státního zastupitelství. Zprávu ministerstvo nevydalo ani poté, co ji získalo 
vydavatelství Economia a prostřednictvím Hospodářských novin a on-line deníku Aktuálne.cz zveřejnilo.   
Související   
12. 1.   
Zveřejňujeme kompletní znění závěrečné zprávy OLAF o vyšetřování dotace na Farmu Čapí hnízdo   
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12. 1.   
Hospodářské noviny zveřejňují celou zprávu OLAF o Čapím hnízdu v redakčním překladu.   
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se pokoušela celou zprávu získat obecně prospěšná 
organizace Kverulant. Ministerstvo však žádosti nevyhověla a neustoupilo ani v následném odvolání. V březnu 

se proto organizace obrátila na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, které vydala tehdy 
ministryně financí v demisi Alena Schillerová.   
Ještě než soud rozhodl, získalo v polovině dubna ministerstvo financí nové stanovisko státního zastupitelství. 
"Byli jsme informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze, že v současné době již nehrozí maření 
probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, navrhli jsme soudu uspokojit žalobce poskytnutím 
zprávy," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.   
/Předplatitelé mají web bez reklam.   
/Předplatitelé mají web bez reklam.   
Soud po obdržení této informace žalobu neprojednával a vydal rozhodnutí, v němž dal ministerstvu měsíční lhůtu 
na to, aby provedlo taková opatření, kterými uspokojí požadavky žalující společnosti. 
Následně Kverulant obdržel plné znění vyšetřovací zprávy. Vzápětí vydala organizace zprávu o soudním 

vítězství nad ministerstvem financí. Resort na to však reagoval vyjádřením že se o žádné vítězství nejedná. 
"Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená," uvedl Žurovec.   
Že se nejedná o soudní vítězství potvrzuje i poradce z organizace Otevřená společnost Oldřich Kužílek. "Přísně 
řečeno to tak není, byť faktický výsledek z hlediska poskytnutých informací bude nejspíše stejný," uvedl Kužílek. 
Doplnil, že vítězstvím by bylo, pokud by soud rozhodl, že rozhodnutí ministryně financí ruší a řekl tak, že od 
počátku měla být zpráva OLAF poskytnuta i přes stanovisko státního zastupitelství.   
Resort nyní slibuje, že do dvou týdnů zveřejní zprávu na svém webu. Otázkou zůstává, proč tak neučinil už 
polovině dubna, kdy získal nové stanovisko státního zastupitelství. "Nedorazila žádná žádost o poskytnutí. 
Žádosti, které dorazily v prosinci či v lednu, byly všechny vyřízeny rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti," 
vysvětlil Žurovec s tím, že ani po změně situace se taková rozhodnutí nepřezkoumávají.   
V případě Kverulantu však byla podle mluvčího situace jiná. "Byla podána správní žaloba, proto došlo k 
přezkoumání, na základě kterého jsme sami navrhli, že uspokojíme žalobce poskytnutím informace, protože 
pominuly důvody pro částečné odmítnutí," dodal Žurovec.   
Kužílek přesto říká, že i když nedošlo na soudní projednávání, přínos celé kauzy tu je. "Případ dal jasně najevo, 
že se ta zpráva a jí podobné nebudou utajovat. Nadto přispěl k vyjasnění a soudnímu potvrzení doprovodné 
otázky, zda je ministerstvo povinno mu zprávu poskytnout bez toho, aby musel podat novou žádost," vysvětlil.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí arogantně odepřelo veřejnosti poskytnout ke zprávě Evropského úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo.  
 
Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění. Soud vyhrál a dnes zprávu ( ZDE ) získal. Podrobnosti naleznete v kauze 
Zpráva OLAF o Čapím hnizdě ( ZDE ).   
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Kverulant je přesvědčen, že trestně stíhaného premiéra, která se opírá o podporu pokračovatelů zločinné 
organizace KSČ, je třeba kontrolovat na každém kroku a bude v tom pokračovat. Kverulant vyzývá své příznivce, 

aby podpořili symbolickým darem ve výši 106 Kč ( ZDE ). Je to právě zákon číslo 106, který zajišťuje veřejnosti 
právo na svobodný přístup k informacím a který se Babišova vláda právě chystá omezit.   
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Ministerstvo financí muselo zveřejnit závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
týkající se se týká vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu. Farmu vlastnil původně vlastnil 
současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Kompletní dokument získala 
společnost Kverulant, která ho poskytla redakci Echo24.cz. Plné znění zprávy si můžete přečíst níže.  

 
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na podnět společnosti Kverulant. Ministerstvo financí dosud 

zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně byla kompletní zpráva OLAF sice již dříve zveřejněna, ale nikoliv 
ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.   
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.   
Usnesení městského soudu v Praze z 22. června uvádí, že poskytnutí informace bylo částečně odepřeno po 
dobu, kdy její poskytnutí mohlo ohrozit schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti. 
"Vzhledem k tomu, že žalovaný soudu sdělil svůj záměr uspokojit žalobce, předseda senátu mu k tomu stanovil 
lhůtu, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení," píše v usnesení soudce Ladislav Hejtmánek.   
Dříve uniklá zpráva tvrdila, že v kauze došlo k dotačnímu podvodu. Zároveň došla k závěrům, že v kauze 
docházelo k zatajování informací či rodinných vazeb. Uniklou zprávu OLAF kritizovala společnost Imoba, která 
farmu Čapí hnízdo. Tu původně vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého 
fondu. Firma zareagovala na ni s tím, že je "absurdní".   
"Úřad podlehl politickému tlaku," uvedl tehdy mluvčí Agrofertu i Imoby Karel Hanzelka. Proti tomu se ohradila 
tisková mluvčí úřadu Sandra Juncuová. "OLAF provádí vyšetřování nestranně a zcela nezávisle. To je jasně 
stanoveno v právním rámci, kterým se činnost úřadu OLAF řídí (nařízení č. 883/2013)," sdělila deníku Echo24.   
Obvinění z dotačního podvoduAndrej Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na 
rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod 
názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert.   
V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala 
dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která 
před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Zdroj: echo24.cz 

Datum: 20.07.2018 

Zpracováno: 20.07.2018 13:07:04 

Odkaz: https://echo24.cz/a/SpmXy/kauza-babisova-capiho-hnizda--utajovana-zprava-olaf-
je... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180720540002 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Ministerstvo financí muselo zveřejnit závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 
týkající se se týká vyšetřování farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu. Farmu vlastnil původně vlastnil 
současný premiér Andrej Babiš (ANO), než ji převedl do svěřeneckého fondu. Kompletní dokument získala 
společnost Kverulant, která ho poskytla redakci Echo24.cz. Plné znění zprávy si můžete přečíst níže.  

 
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na podnět společnosti Kverulant. Ministerstvo financí dosud 

zveřejnilo pouze část zprávy. Údajně byla kompletní zpráva OLAF sice již dříve zveřejněna, ale nikoliv 
ministerstvem financí, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.   
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil se o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

97. Proč chce Praha najít nového provozovatele městského mobiliáře?   

Skóre: 1.00 

Název: Proč chce Praha najít nového provozovatele městského mobiliáře? 

Zdroj: forum24.cz 

Datum: 23.07.2018 

Zpracováno: 23.07.2018 18:29:05 

Autor: Zastávka Mhd 

Odkaz: http://forum24.cz/lifestyle/2018/07/23/proc-chce-praha-najit-noveho-provozovatel... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180723700010 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Hlavní město nechce prodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem pražského městského mobiliáře, 
společností JCDecaux. Namísto toho plánuje vybrat v koncesním řízení nového provozovatele, který nahradí 
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veškerý stávající městský mobiliář úplně novým.  
 
Praha je za zcela nelogickou výměnu mobiliáře připravena zaplatit přes 600 milionů korun, jak vyplývá z tajného 
dokumentu magistrátu, který se podařilo redakci získat. Obměna veškerého mobiliáře a vybudování dalšího vyjde 
dle propočtů magistrátních úředníků na konkrétně 674 milionů korun.   
Více reklamy, méně peněz pro městoTyto prostředky bude muset do nákupu městského mobiliáře investovat jeho 
nový provozovatel a logicky o tyto peníze přijde hlavní město Praha na odvodech, které by mohla získat. 
Kompletní podklady k novému výběrovému řízení, které minulý měsíc schválila Rada hl. m. Prahy, naleznete v na 
konci článku. Po jejich prostudování se ale zdá, že výběrové řízení na nového provozovatele je naprosto 
nevýhodné pro Prahu.   
Stejně jako stávajícímu provozovateli, i novému poplynou příjmy z reklamy. Dramaticky ale dojde k navýšení 
ploch z počtu 2 256, z čehož 1971 ploch je určeno k reklamním účelům a 585 ploch pro využití ze stran města. 
Nově vznikne 3 720 ploch, z toho 3 135 komerčních a 585 pro využití ze strany města. Nový provozovatel tak 
získá o 59 % více reklamních ploch. Oproti tomu k navýšení ploch pro město nedojde vůbec. Jak dokumentace 
uvádí, celkově dojde k navýšení reklamních ploch v m2 o více než 100 %.   
Nové přístřešky až za 5 letHarmonogram výstavby nového městského mobiliáře počítá s výstavbou 50 % 
přístřešků, což odpovídá zhruba jednomu tisíci přístřešků. Současný provozovatel přitom operuje s téměř 
totožným počtem přístřešků (983). Zbylých 1 200 přístřešků má být podle harmonogramu vybudováno až 
následujících pěti až šesti letech, během kterých budou Pražané a návštěvníci metropole moknout na zastávkách 
MHD.   
Naopak instalace reklamních nosičů, které jsou součástí městského mobiliáře, a ze kterých bude mít 
provozovatel největší zisk, je plánována hned v prvním roce.   
Podklady pro výběrové řízení připravil úředník podezřelý z korupce   
Jako zpracovatel dokumentace je uveden magistrátní úředník Ivo Mates, který donedávna zastával pozici 
Specialisty reklamy na MHMP. 4 dny před schválením podkladů Radou hl. m. Prahy, deník PRÁVO odhalil 
závažné podezření z korupce tohoto úředníka ze strany skupiny BigBoard, která dlouhodobě usiluje o reklamní 
zakázky v Praze. Ivo Mates dlouhá léta používal luxusní automobil, který putoval firmami skupiny BigBoard a 
firmami na BigBoard úzce navázané.   
I nad dalším členem komise pro přípravu podkladů pro nové výběrové řízení, Stanislavem Lazarem, visí otazník. 
Při vzniku Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR), který založily právě firmy skupiny BigBoard, byl zvolen 
jejím Výkonným ředitelem. V průběhu let SPVR nepřibral další členy, což je z veřejně dostupných zdrojů 
dohledatelné. SPVR tedy vznikl pouze za účelem hájení zájmů jedné jediné skupiny firem – BigBoard.   
Jak to bude s městským mobiliářem dál?Společnost JCDecaux se rozhodla uspořádat veřejnou diskuzi o 
městském mobiliáři 21. století, na kterou byli pozvání kandidáti na post pražského primátora, starostové 
městských částí, zástupci MMR, Trasnsparency International, organizace Kverulant či IPR. Cílem je na odborné 

úrovni hovořit o městském mobiliáři je jeho stavu v České republice.   
Diskuze je veřejná a uskuteční se 24.7.2018 od 10:00 hod. v hotelu Hilton Prague Old Town, V Celnici 7, Praha 
1.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

98. Nový model fungování městského mobiliáře v Praze jeví známky netransparentnosti   

Skóre: 1.00 

Název: Nový model fungování městského mobiliáře v Praze jeví známky 
netransparentnosti 

Zdroj: feedit.cz 

Datum: 25.07.2018 

Zpracováno: 26.07.2018 04:19:36 

Číslo: 206 

Odkaz: https://feedit.cz/2018/07/25/novy-model-fungovani-mestskeho-mobiliare-v-praze-
je... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Média, tv, rádia 

Zkratka oblasti: YD 

Zkratka zdroje: YD6D 

Identifikace: YD6D20180725010000 

ProfilID: ISA 

Domicil: m6da18cy0001.txt 

Zkratka skupiny: W1 
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Klíčová slova: Kverulant (2) 

Praha, 25.7.2018 – Diskuze o městském mobiliáři odhalila nekoncepční a netransparentní podklady schválené 
radou HMP. Během diskuze vystoupili Viktor Mahrik (Pirátská strana), Vojtěch Razima (Kverulant), architekti 

Patrik Kotas a Pavel Slabý-generální ředitel společnosti JCDeaux. Pozvání přijali David Ondráčka – ředitel 
Transparency International, pražský zastupitel Jiří Nouza, Tomáš Záruba z ČVÚT, architekt Jiří Špaček, občané 
Prahy a zástupci médií.  
 
Rada hl. města v červnu schválila podklady pro nové výběrové řízení na provozovatele městského mobiliáře po 
roce 2021, podle něhož dojde k navýšení reklamních ploch o 105 %. Podle Viktora Mahrika z Pirátské strany je 
postup radních zcela iracionální. "Můj pocit z rozhodnutí rady je, že stavíme dům od střechy," sdělil během 
diskuze Mahrik. "O parametrech jednala dle mých informací tříčlenná komise. V komisi byl například magistrátní 
úředník Ivo Mates, který čelí podezření z korupce ze strany společnosti BigBoard nebo Stanislav Lazar, někdejší 
výkonný ředitel Svazu provozovatelů venkovní reklamy, který založila skupina BigBoard. To ve mně nebudí 
důvěru."  
Podklady k výběrovému řízení, které Rada schválila byly utajené. Dokonce i pražští zastupitelé se o jejich 
parametrech dozvěděli až z médií, když tajný materiál získal zpravodajský server forum24.cz. Z podkladů 
vyplývá, že v Praze dojde pouze ke zdvojnásobení reklamních ploch a městu nepřinese žádný ekonomický 
přínos. Podle nových parametrů také hrozí riziko, že cestující MHD budou 5 let moknout na zastávkách bez 
přístřešků. Oproti tomu nový provozovatel vybuduje nové reklamní plochy hned během prvního roku. Podklady 
také nepochopitelně počítají se snížením počtu veřejných toalet, přičemž Praha naopak potřebuje toalet více. 
"Budu rád, když Praha resetuje městský mobiliář a vypíše nové transparentní výběrové řízení. Problémem ale je, 
že schválené podklady pro novou soutěž připravoval úředník Ivo Mates, který jezdil autem skupiny BigBoard. 
Takový postup je velmi problematický," řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Dle Razimy je také zvláštní, 

proč současní zastupitelé tolik tlačí na nové výběrové řízení těsně před nadcházejícími komunálními volbami.  
Podle Pavla Slabého, generálního ředitele JCDecaux je zcela nepochopitelné, proč Praha vůbec nezvážila 
pokračování spolupráce se stávající společností. Na základě této smlouvy totiž může hlavní město kdykoli 
zažádat o vybudování dalších nekomerčních přístřešků, které by JCDecaux dle smlouvy muselo postavit. "Naše 
společnost dokonce několikrát hlavnímu městu proaktivně nabízela zvýšení počtu přístřešků na zastávkách MHD, 
ale magistrát této nabídky ani nikdy nevyužil," říká Slabý.  
Podle architekta Patrika Kotase, autora klíčových pražských staveb, přivedl stávající provozovatel městského 
mobiliáře, společnost JCDecaux do Prahy kultivovanost. "Rád bych vyjádřil úctu kolegovi Jiřímu Špačkovi, 
architektovi současného pražského mobiliáře za jeho práci. Vytvořil úžasný mobiliář, kterým zcela předběhl dobu, 
a přitom dodržel jasný odkaz města Prahy." Řekl Kotas  
Společnost JCDecaux je přesvědčena, že jednání o novém mobiliáři jsou klíčová, a proto v diskuzi bude nadále 
pokračovat, když město není schopno tuto debatu vést samo a zároveň se ani nikdo ze zástupců magistrátu 
diskuze nezúčastnil.  
URL| https://feedit.cz/2018/07/25/novy-model-fungovani-mestskeho-mobiliare-v-praze-jevi-znamky-
netransparentnosti/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

99. Nový model fungování městského mobiliáře v Praze jeví známky netransparentnosti   

Skóre: 1.00 

Název: Nový model fungování městského mobiliáře v Praze jeví známky 
netransparentnosti 

Zdroj: feedit.cz 

Datum: 25.07.2018 

Zpracováno: 25.07.2018 10:47:27 

Odkaz: https://feedit.cz/2018/07/25/novy-model-fungovani-mestskeho-mobiliare-v-praze-
je... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180725500102 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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Klíčová slova: Kverulant (2) 

Praha, 25.7.2018 – Diskuze o městském mobiliáři odhalila nekoncepční a netransparentní podklady schválené 
radou HMP. Během diskuze vystoupili Viktor Mahrik (Pirátská strana), Vojtěch Razima (Kverulant), architekti 

Patrik Kotas a Pavel Slabý-generální ředitel společnosti JCDeaux. Pozvání přijali David Ondráčka – ředitel 
Transparency International, pražský zastupitel Jiří Nouza, Tomáš Záruba z ČVÚT, architekt Jiří Špaček, občané 
Prahy a zástupci médií.  
 
Rada hl. města v červnu schválila podklady pro nové výběrové řízení na provozovatele městského mobiliáře po 
roce 2021, podle něhož dojde k navýšení reklamních ploch o 105 %. Podle Viktora Mahrika z Pirátské strany je 
postup radních zcela iracionální. "Můj pocit z rozhodnutí rady je, že stavíme dům od střechy," sdělil během 
diskuze Mahrik. "O parametrech jednala dle mých informací tříčlenná komise. V komisi byl například magistrátní 
úředník Ivo Mates, který čelí podezření z korupce ze strany společnosti BigBoard nebo Stanislav Lazar, někdejší 
výkonný ředitel Svazu provozovatelů venkovní reklamy, který založila skupina BigBoard. To ve mně nebudí 
důvěru."   
Podklady k výběrovému řízení, které Rada schválila byly utajené. Dokonce i pražští zastupitelé se o jejich 
parametrech dozvěděli až z médií, když tajný materiál získal zpravodajský server forum24.cz. Z podkladů 
vyplývá, že v Praze dojde pouze ke zdvojnásobení reklamních ploch a městu nepřinese žádný ekonomický 
přínos. Podle nových parametrů také hrozí riziko, že cestující MHD budou 5 let moknout na zastávkách bez 
přístřešků. Oproti tomu nový provozovatel vybuduje nové reklamní plochy hned během prvního roku. Podklady 
také nepochopitelně počítají se snížením počtu veřejných toalet, přičemž Praha naopak potřebuje toalet více. 
"Budu rád, když Praha resetuje městský mobiliář a vypíše nové transparentní výběrové řízení. Problémem ale je, 
že schválené podklady pro novou soutěž připravoval úředník Ivo Mates, který jezdil autem skupiny BigBoard. 
Takový postup je velmi problematický," řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Dle Razimy je také zvláštní, 

proč současní zastupitelé tolik tlačí na nové výběrové řízení těsně před nadcházejícími komunálními volbami.   
Podle Pavla Slabého, generálního ředitele JCDecaux je zcela nepochopitelné, proč Praha vůbec nezvážila 
pokračování spolupráce se stávající společností. Na základě této smlouvy totiž může hlavní město kdykoli 
zažádat o vybudování dalších nekomerčních přístřešků, které by JCDecaux dle smlouvy muselo postavit. "Naše 
společnost dokonce několikrát hlavnímu městu proaktivně nabízela zvýšení počtu přístřešků na zastávkách MHD, 
ale magistrát této nabídky ani nikdy nevyužil," říká Slabý.   
Podle architekta Patrika Kotase, autora klíčových pražských staveb, přivedl stávající provozovatel městského 
mobiliáře, společnost JCDecaux do Prahy kultivovanost. "Rád bych vyjádřil úctu kolegovi Jiřímu Špačkovi, 
architektovi současného pražského mobiliáře za jeho práci. Vytvořil úžasný mobiliář, kterým zcela předběhl dobu, 
a přitom dodržel jasný odkaz města Prahy." Řekl Kotas   
Společnost JCDecaux je přesvědčena, že jednání o novém mobiliáři jsou klíčová, a proto v diskuzi bude nadále 
pokračovat, když město není schopno tuto debatu vést samo a zároveň se ani nikdo ze zástupců magistrátu 
diskuze nezúčastnil.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

100. Boj o nové zastávky v Praze. Město chce více reklam, soutěž chystal vyhozený úředník   

Skóre: 1.00 

Název: Boj o nové zastávky v Praze. Město chce více reklam, soutěž chystal vyhozený 
úředník 

Zdroj: zdopravy.cz 

Datum: 25.07.2018 

Zpracováno: 25.07.2018 21:45:07 

Odkaz: https://zdopravy.cz/boj-o-nove-zastavky-v-praze-mesto-chce-vice-reklam-soutez-
ch... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201807251040018 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 
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Zastávky, lavičky nebo i odpadkové koše v Praze mají projít v příštích letech velkou proměnou. Praha chystá 
novou soutěž na provozovatele takzvaného městského mobiliáře.  
 
Podklady pro soutěž přitom připravili lidé napojení na největšího provozovatele venkovní reklamy v Česku, 
společnost BigBoard. Proti plánům protestuje zejména JCDecaux, které současná smlouva skončí v roce 2021.   
Pražští radní schválili v červnu podklady pro nové výborové řízení. To má přinést i navýšení reklamních ploch o 
105 %. Server forum24.cz upozornil na řadu podivností celého plánu. " Harmonogram výstavby nového 
městského mobiliáře počítá s výstavbou 50 % přístřešků, což odpovídá zhruba jednomu tisíci přístřešků. 
Současný provozovatel přitom operuje s téměř totožným počtem přístřešků (983). Zbylých 1 200 přístřešků má 
být podle harmonogramu vybudováno až následujících pěti až šesti letech, během kterých budou Pražané a 
návštěvníci metropole moknout na zastávkách MHD, " uvedl server.   
Nejde přitom jen o podmínky, ale kdo je připravoval. Autorem dokumentace je magistrátní úředník Ivo Mates. 
Deník Právo upozornil v červnu na skutečnost, že používá auto vlastněné firmami spadajících pod BigBoard. 
Mates nakonec podal výpověď.   
Dalším členem komise pro přípravu podkladů je Stanislav Lazar, který byl výkonným ředitelem Svazu 
provozovatelů venkovní reklamy. V té má hlavní slovo Bigboard. Na tyto skutečnosti upozornilo JCDecaux i v 
netradiční reklamě na zastávkách: otevřeném dopise primátorce. BigBoard podal kvůli němu trestní oznámení na 
šéfa JCDecaux Pavla Slabého.   
" Toto vozidlo je jedním z několika set, které naše společnosti za dobu své existence prodávaly. Opravdu 
nemůžeme být odpovědní za to, kdo je novým majitelem každého z nich a jakým způsobem s ním tento nový 
majitel nakládá," řekla například serveru iDnes.cz mluvčí firmy Pavlína Stránská.   
JCDecaux uspořádala na téma budoucnosti městského mobiliáře veřejnou diskuzi, kde účastnici plány radních 
značně kritizovali. " Můj pocit z rozhodnutí rady je, že stavíme dům od střechy," sdělil během diskuze Viktor 
Mahrik z Pirátské strany. "B udu rád, když Praha resetuje městský mobiliář a vypíše nové transparentní výběrové 
řízení. Problémem ale je, že schválené podklady pro novou soutěž připravoval úředník Ivo Mates, který jezdil 
autem skupiny BigBoard. Takový postup je velmi problematický," řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant.   

Podle Razimy je také zvláštní, proč současní zastupitelé tolik tlačí na nové výběrové řízení těsně před 
nadcházejícími komunálními volbami.   
Podle Pavla Slabého, generálního ředitele JCDecaux je zcela nepochopitelné, proč Praha vůbec nezvážila 
pokračování spolupráce se stávající společností. Na základě této smlouvy totiž může hlavní město kdykoli 
zažádat o vybudování dalších nekomerčních přístřešků, které by JCDecaux dle smlouvy muselo postavit. " Naše 
společnost dokonce několikrát hlavnímu městu proaktivně nabízela zvýšení počtu přístřešků na zastávkách MHD, 
ale magistrát této nabídky ani nikdy nevyužil, " říká Slabý.   
Vedení magistrátu kritiku odmítá. "Kroky společnosti JCDecaux jsou směšným záchvatem vzhledem ke končící 
smlouvě, kvůli které společnost jen kope kolem sebe. Praha rozhodně nic kvapně nepřipravuje a žádná pravidla 
výběrového řízení nejsou schválená," reagoval v Pražském deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle něj radní 
zatím schválili jen princip podmínek, soutěž musí schválit zastupitelé.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Čapí hnízdo zůstává již dlouhé roky epicentrem dění v životě premiéra Babiše. I když vyšetřování kvůli možnému 
zneužití padesátimilionové dotace EU stále trvá, Babiš se na svoje sídlo stále s oblibou vrací.  
 
Uplynulý víkend zde oslavila 18. narozeniny i jeho nejmladší dcera Vivien, která podobně jako Zemanova dcera 
odjede v říjnu studovat na univerzitu do zahraničí. Pochlubil se tím Andrej Babiš v soupisu toho, co dělal v 
minulých dnech.   
O tom, že musela být zveřejněna celá zpráva OLAF ale – zřejmě omylem – zapomněl informovat. Zapomněla 
také jeho média. Asi náhodou. Na konci června totiž vyhověl Městský soud v Praze žádosti 
společnosti Kverulant o zveřejnění celé závěrečné zprávy OLAF. Ministerstvo financí tak bylo nuceno k již 

zveřejněné části, oficiálně poskytnout kompletní dokument. Posudek OLAF jasně uvádí, že v případu došlo k 
dotačnímu podvodu a zatajování informací.   
Po vyvedení z holdingu zažádalo Čapí hnízdo, původně ZZN ARGO Pelhřimov, o evropské dotace pro malé a 
střední podniky v roce 2008. Po uplynutí nutné doby byla firma opět převedena do Agrofertu. Babiš přitom tvrdil, 
že netuší, kdo je skutečným majitelem akciové společnosti Čapí hnízdo.   
Můžeme tedy našemu trestně stíhanému premiérovi vůbec věřit?   
V minulosti již přísahal na smrt svých dětí s tím, že nebude zasahovat do práce Mafry. Byly to plané sliby. Na 
veřejnost později unikly nahrávky jeho rozhovorů s redaktorem, kdy se na jeho přání plánovalo vypouštění kauz 
na politické oponenty před volbami.   
A zmíněné akcie patřily po celou dobu nejenom jeho dětem, ale i tehdejší přítelkyni Monice. S ní se oženil s 
velkou pompou až před rokem na Čapím hnízdě. Jeho nový svazek také přinášel příjemný bonus – jako 
manželka může paní Monika odmítnout vypovídat.   
Dnes je faktickým vlastníkem firma Imoba, která před několika týdny dotaci státu vrátila. Její zástupce ovšem 
popřel, že by se jednalo o jakékoliv uznání podvodu. Firma i Babiš nadále trvají na svém – trestný čin se 
nekonal.   
A tak můžeme sledovat naprosto neuvěřitelnou situaci, kdy zřejmě podvodně postavené letní sídlo slouží pro 
rodinné večírky Babišů a současně za tento projekt tito Babišové mohou skončit na dlouhé roky ve vězení. 
Například panu premiérovi, který měl být strůjcem celého podvodu, hrozí deset let. Česká republika 2018.   
Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM 
ZDE. Děkujeme!  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

102. Zatímco stát zveřejnil kompletní zprávu OLAF, Babišova dcera na Čapím hnízdě slaví   

Skóre: 1.00 

Název: Zatímco stát zveřejnil kompletní zprávu OLAF, Babišova dcera na Čapím hnízdě 
slaví 

Zdroj: forum24.cz 

Datum: 01.08.2018 

Zpracováno: 01.08.2018 13:37:34 

Autor: Dominika Jeřábková 

Odkaz: http://forum24.cz/zatimco-stat-zverejnil-kompletni-zpravu-olaf-babisova-dcera-na... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180801530078 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Čapí hnízdo zůstává již dlouhé roky epicentrem dění v životě premiéra Babiše. I když vyšetřování kvůli možnému 
zneužití padesátimilionové dotace EU stále trvá, Babiš se na svoje sídlo stále s oblibou vrací.  
 
Uplynulý víkend zde oslavila 18. narozeniny i jeho nejmladší dcera Vivien, která podobně jako Zemanova dcera 
odjede v říjnu studovat na univerzitu do zahraničí. Pochlubil se tím Andrej Babiš v soupisu toho, co dělal v 
minulých dnech.   
O tom, že musela být zveřejněna celá zpráva OLAF ale – zřejmě omylem – zapomněl informovat. Zapomněla 
také jeho média. Asi náhodou. Na konci června totiž vyhověl Městský soud v Praze žádosti 
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společnosti Kverulant o zveřejnění celé závěrečné zprávy OLAF. Ministerstvo financí tak bylo nuceno k již 

zveřejněné části, oficiálně poskytnout kompletní dokument. Posudek OLAF jasně uvádí, že v případu došlo k 
dotačnímu podvodu a zatajování informací.   
Po vyvedení z holdingu zažádalo Čapí hnízdo, původně ZZN ARGO Pelhřimov, o evropské dotace pro malé a 
střední podniky v roce 2008. Po uplynutí nutné doby byla firma opět převedena do Agrofertu. Babiš přitom tvrdil, 
že netuší, kdo je skutečným majitelem akciové společnosti Čapí hnízdo.   
Můžeme tedy našemu trestně stíhanému premiérovi vůbec věřit?   
V minulosti již přísahal na smrt svých dětí s tím, že nebude zasahovat do práce Mafry. Byly to plané sliby. Na 
veřejnost později unikly nahrávky jeho rozhovorů s redaktorem, kdy se na jeho přání plánovalo vypouštění kauz 
na politické oponenty před volbami.   
A zmíněné akcie patřily po celou dobu nejenom jeho dětem, ale i tehdejší přítelkyni Monice. S ní se oženil s 
velkou pompou až před rokem na Čapím hnízdě. Jeho nový svazek také přinášel příjemný bonus – jako 
manželka může paní Monika odmítnout vypovídat.   
Dnes je faktickým vlastníkem firma Imoba, která před několika týdny dotaci státu vrátila. Její zástupce ovšem 
popřel, že by se jednalo o jakékoliv uznání podvodu. Firma i Babiš nadále trvají na svém – trestný čin se 
nekonal.   
A tak můžeme sledovat naprosto neuvěřitelnou situaci, kdy zřejmě podvodně postavené letní sídlo slouží pro 
rodinné večírky Babišů a současně za tento projekt tito Babišové mohou skončit na dlouhé roky ve vězení. 
Například panu premiérovi, který měl být strůjcem celého podvodu, hrozí deset let. Česká republika 2018.   
Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM 
ZDE. Děkujeme!  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Společnost Kverulant, která se před časem na ministerstvu financí domohla zprávy OLAF týkající se vyšetřování 

Farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu, podala na resort žalobu. Vadí jí, že soud dosavadní zdráhání 
ministerstva zprávu vydat neoznačil za nezákonné. Stěžuje si také na to, že zprávu od ministerstva nedostali 
kompletní. Resort tvrdí, že dokument nemohl zveřejnit dříve s ohledem na vyšetřování případu.  
 
Společnost Kverulant, která se před časem na ministerstvu financí domohla zprávy OLAF týkající se vyšetřování 

Farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu, podala na resort žalobu. Vadí jí, že soud dosavadní zdráhání 
ministerstva zprávu vydat neoznačil za nezákonné. Stěžuje si také na to, že zprávu od ministerstva nedostali 
kompletní. Resort tvrdí, že dokument nemohl zveřejnit dříve s ohledem na vyšetřování případu.  
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na konci června. Sdružení Kverulant nicméně ve čtvrtek 

uvedlo, že resort financí mu neposkytl kompletní znění zprávy. Údajně v něm chybí doporučení OLAFu. 
Společnost si ale především stěžuje, že pražský soud neoznačil průtahy ministerstva za nelegální.  
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"Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, 
jak do republiky přišla. Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku 

označující postup ministerstva za nezákonný," píše spolek na svém webu. K textu připojil i celé znění žaloby.  
 
Deník Echo24 se s dotazem ohledně žaloby obrátil také na resort financí. "V tomto případě se nejedná o novou 
žalobu, nýbrž o pokračování probíhajícího sporu. Ministerstvo financí poskytlo spolku Kverulant požadovanou 

závěrečnou zprávu OLAF, protože pominuly důvody pro odmítnutí jejího poskytnutí," napsal v odpovědi pro 
Echo24 mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík. Resort už v červenci vydal na svých stránkách odůvodnění, podle 
něhož nebylo dřívější vydání kompletní zprávy možné, protože by některé informace mohly ohrozit průběh 
šetření.  
 
"Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí bylo dne 16. 4. 2018 informováno Městským státním zastupitelstvím v 
Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, 
navrhlo samo MF soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy. Předmětnou zprávu pak MF dne 19. 7. 2018 v 
souladu se zákonem sdružení Kverulant zaslalo," stojí ve zprávě resortu.  

 
Zpráva už v minulosti unikla  
Ministerstvo před časem zveřejnilo pouze část zprávy. Kompletní zpráva OLAF sice již byla dříve zveřejněna, ale 
nikoliv ministerstvem, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.  
 
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima. Zprávu OLAF společnost ke konci 
července poskytla deníku Echo24. Podívat se na ni můžete na konci textu.  
 
Obvinění z dotačního podvodu  
Andrej Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na rekreační a konferenční areál 
Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, 
patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert.  
 
V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala 
dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která 
před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.  
 
Kopie závěrečné zprávy OLAF k Čapímu hnízdu by Anonymous ndl6yxr on Scribd  
 
Čtěte také: Kauza Babišova Čapího hnízda – utajovaná zpráva OLAF je kompletně venku  
V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.  
 
URL| http://echo24.cz/a/S6qES  
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Ministerstvo financí arogantně a nezákonně odepřelo veřejnosti poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Přes všechnu snahu o utajení nakonec 
zpráva na veřejnost unikla.  
 
Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. S tím se Kverulantodmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi 
vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách (ZDE). Ministerstvo ji však 

Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je 
skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která 

popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. 
Proto Kverulant dnes k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za 

nezákonný (ZDE). Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží 
státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Podrobnosti o celé kauze naleznete na 
Kverulantových stránkách ZDE.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-pokracuje-v-soudu-o-zpravu-OLAF-o-
Capim-hnizde-546298?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

105. Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě 

Zdroj: http://www.politicke-listy.cz 

Datum: 02.08.2018 

Zpracováno: 02.08.2018 21:31:33 

Autor: Hans Štembera, Farma Čapí 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=169083-kverulant-pokracuje-v-soudu-o-zpravu-
... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180802860087 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Ministerstvo financí arogantně a nezákonně odepřelo veřejnosti poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Přes všechnu snahu o utajení nakonec 
zpráva na veřejnost unikla.  
 
Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. S tím se Kverulantodmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi 
vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách ( ZDE ).   

Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi 
vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, 

že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.   
Proto Kverulant dnes k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za 

nezákonný ( ZDE ). Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna 
ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Podrobnosti o celé kauze naleznete na 
Kverulantových stránkách ZDE.  
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Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

106. Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 02.08.2018 

Zpracováno: 02.08.2018 20:35:15 

Autor: Hans Štembera, Farma Čapí 
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Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180802820010 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Ministerstvo financí arogantně a nezákonně odepřelo veřejnosti poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Přes všechnu snahu o utajení nakonec 
zpráva na veřejnost unikla.  
 
Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti 
úředníků. S tím se Kverulantodmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi 
vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách ( ZDE ).   

Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi 
vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, 

že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.   
Proto Kverulant dnes k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za 

nezákonný ( ZDE ). Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna 
ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Podrobnosti o celé kauze naleznete na 
Kverulantových stránkách ZDE.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

107. "Blokovat zprávu OLAF bylo nezákonné." Spolek žaluje ministerstvo financí   
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ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (7) 

Společnost Kverulant, která se před časem na ministerstvu financí domohla zprávy OLAF týkající se vyšetřování 

Farmy Čapí hnízdo kvůli dotačnímu podvodu, podala na resort žalobu. Vadí jí, že soud dosavadní zdráhání 
ministerstva zprávu vydat neoznačil za nezákonné. Stěžuje si také na to, že zprávu od ministerstva nedostali 
kompletní. Resort tvrdí, že dokument nemohl zveřejnit dříve s ohledem na vyšetřování případu.  
 
O zveřejnění zprávy rozhodl Městský soud v Praze na konci června. Sdružení Kverulant nicméně ve čtvrtek 

uvedlo, že resort financí mu neposkytl kompletní znění zprávy. Údajně v něm chybí doporučení OLAFu. 
Společnost si ale především stěžuje, že pražský soud neoznačil průtahy ministerstva za nelegální.   
"Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, 
jak do republiky přišla. Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku 

označující postup ministerstva za nezákonný," píše spolek na svém webu. K textu připojil i celé znění žaloby.   
Deník Echo24 se s dotazem ohledně žaloby obrátil také na resort financí. "V tomto případě se nejedná o novou 
žalobu, nýbrž o pokračování probíhajícího sporu. Ministerstvo financí poskytlo spolku Kverulant požadovanou 

závěrečnou zprávu OLAF, protože pominuly důvody pro odmítnutí jejího poskytnutí," napsal v odpovědi pro 
Echo24 mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík. Resort už v červenci vydal na svých stránkách odůvodnění, podle 
něhož nebylo dřívější vydání kompletní zprávy možné, protože by některé informace mohly ohrozit průběh 
šetření.   
"Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí bylo dne 16. 4. 2018 informováno Městským státním zastupitelstvím v 
Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, 
navrhlo samo MF soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy. Předmětnou zprávu pak MF dne 19. 7. 2018 v 
souladu se zákonem sdružení Kverulant zaslalo," stojí ve zprávě resortu.   

Zpráva už v minulosti uniklaMinisterstvo před časem zveřejnilo pouze část zprávy. Kompletní zpráva OLAF sice 
již byla dříve zveřejněna, ale nikoliv ministerstvem, které pravost uniklé zprávy navíc nepotvrdilo.   
"Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen 
díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a 

úspěšně se soudil o její uveřejnění," napsal ředitel společnosti Vojtěch Razima. Zprávu OLAF společnost ke konci 
července poskytla deníku Echo24. Podívat se na ni můžete na konci textu.   
Obvinění z dotačního podvoduAndrej Babiš čelí obvinění z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na 
rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo na Benešovsku. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod 
názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert.   
V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala 
dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která 
před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

108. 8 příběhů moderního otroctví   
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Kreditní kartyHonza vydělává 25 tisíc měsíčně. Má několik kreditních karet s celkovým dluhem asi 85 tisíc. Za 
úhrady splátek na tyto karty vydá Honza měsíčně přes patnáct procent z platu – skoro čtyři tisíce korun.  
 
Bohužel Honza není schopen postupně se kreditek zbavit a přestat platit lichvářský úrok. Za prvé ho pevně drží 
pod krkem "minimální splátka" – kdyby nevyužíval peníze z kreditek, žil by během několika měsíců z pouhé 
poloviny platu, což si nemůže dovolit.   
A za druhé, kolem je tolik lákadel, tolik věcí, které jsou k mání za peníze… že Honza prostě nevidí jiné 
východisko, než rok za rokem vykrmovat banky, které tloustnou z jeho dluhů.   
Úsměvné je, že Honza už dávno sní o vlastním podnikání, přičemž 30 procent výnosu ročně by ho více než 
uspokojilo. Ovšem udělat opravdu výnosný obchod, totiž zaplatit bankám dluhy a procenta úroků začít strkat do 
vlastní kapsy, to Honza nezvládne. Zkrátka na to nemá… Matrix nedovolí.   
Auta   
Karel miluje auta. Dříve jezdil metrem, pak si našetřil na Renaulta. Dneska jezdí BMW – koupil si ho na leasing. 
Peněz má tak tak, často musí šetřit na tom nejpotřebnějším, jako je dovolená nebo lékař. Ale bez auta si svůj 
život zkrátka už představit nedovede.   
Splácí leasing, uhradil doplňkovou výbavu vozu a neuvěřitelně drahé pojištění. Pořád má hromadu dalších 
starostí – s parkováním, s poškrábanou karosérií, s pravidelnými výměnami oleje a kdoví čeho všeho, se 
záručními opravami. Jednou za sezónu musí vyměnit pneumatiky a třikrát týdně natankuje plnou nádrž.   
Karel si v zásadě nijak nestěžuje. Zatím každou finanční injekci do svého miláčka zvládl. Kdyby si ovšem spočítal, 
na kolik ho vlastnictví jeho pokladu přichází, zjistil by, že jeho kamarád na čtyřech kolech mu měsíčně zhltne 
třetinu výplaty a polovinu volného času.   
Mohl by si Karel místo BMW koupit starou dobrou Škodovku, aby se netrápil ani drahým havarijkem, ani korozí a 
škrábanci, ani drahými náhradními díly? Aby se nebál nechat stát auto u chodníku, aby měl levnější opravy v 
kvalitním servisu hned vedle domu, kde bydlí, bez papírování a čekání?   
To by asi mohl. Ale když Karlovi řeknete, že si koupil auto trochu nad poměry, udělá udivený kukuč a zaťuká si 
prstem na čelo.   
Drobné výdaje   
Václav je havarijní instalatér. Tady tisíc, tamhle tady dva, celkem by mohl mít docela slušný výdělek. Ale v 
peněžence má málokdy nějakou větší částku, většinou spíš jen drobné.   
Proč?   
Protože jak rychle peníze k Václavovi přicházejí, tak zase hned odcházejí. Utrácí bez počítání. Pět stovek dal za 
taxi, když jel domů. Další pětistovku za oběd v hospodě. Dělá a dělá… a peníze nemá a nemá.   
Kdyby si Václav založil notes a začal si své příjmy a výdaje zapisovat, hrůzou by mu vstávaly vlasy. Zjistil by, že 
oběd v hodpodě není ubohá pětistovka, ale deset – patnáct tisíc za měsíc, až stopadesát tisíc za rok. Taxík je 
opravdu pohodlný a rychlý, ale kdyby zvládl jezdit domů autobusem, pořídil by si za dva měsíce z peněz za taxíky 
počítač, po kterém touží už dva roky..   
Ovšem jako každý normální otrok Matrixu pokládá Václav počítání peněz za zbytečné.   
Alkoholická smyčka   
Jiří se pravidelně pozoruje v zrcadle a říká si, že by se měl konečně zapsat do posilovny: shodit pivní břicho a 
trochu našechrat svaly nějakým tím závažím a činkami. Jiří však pět dnů v týdnu pracuje a po práci si rád dá 
štamprle nebo dvě.   
Není žádný alkoholik: Jiří je přesvědčený, že malá dávka alkoholu, jestli přímo neprospívá, tak rozhodně škodit 
nemůže.   
Nicméně práce a alkohol mu tak skvěle rozdělují čas, že zapsat se do posilovny jednoduše nemá kdy. A taky po 
pracovních výkonech mu na ty sportovní už síly moc nezbývá.   
Žádné naléhavé důvody je změně svého životního stylu Jiří nevidí. Sice tedy vypadá o nějakých patnáct starší, 
než mu opravdu je a většinu času se cítí tak nějak divně, ale vcelku je všechno OK. Matrix drží Jirku pod krokem 
železným stiskem. A řekněme si rovnou, že šance, že by si Jirka dokázal z krku strhnout jeho prsty, je opravdu 
malá.   
Reklama   
Lenka pije colu, kouří Marlbora, pojídá hamburgery u McDonalds. Vždycky voní Dolce Gabbana a svůj iPhone 
nosí v kabelce od Louise Vuittona.   
Lenka je přitom přesvědčena, že reklama na ni nemá žádný vliv. Že ji bolí žaludek a v peněžence nemá nic, to je 
pouze a jedině její vlastní volba.   
Tváře na obrazovce Lenku sborově utvrzují v jejím naivním přesvědčení: "Jsi svobodný člověk, Leničko, jsi chytrá 
a krásná žena a vždycky si absolutně dobrovolně a svobodně volíš, komu z nás pokorně odevzdáš další 
výplatu."   
Drahé věci   
Bedřich není natolik bohatý, aby si mohl dovolit kupovat levné věci. Přesněji – není vůbec bohatý. Bedřich je 
chudák a často nemá ani na obyčejný kelímek horké kávy z automatu o patro níž než je jeho kancelář.   
Jenomže říct "Dejte pokoj, to je pro mě moc drahé", to Bedřich neumí. Proto si neustále kupuje věci, při jejichž 
spatření i člověk mnohem lépe zajištěný než Bedřich cítí, jak se mu kolem krku stahují ledové pazoury.   
Kožená bunda v ceně dvou výplat? Nejsem přece tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci! A je jedno, že se 
Bedřich nevyzná v číslování a v bundě vypadá jako překupníkův brácha.   
Poslední model notebooku za šedesát tisíc? Vždyť nejsem dost bohatý, abych si mohl kupovat levné věci! Vezmu 
si půjčku. Úroky jsou šílené, dva roky budu jíst suchý chleba a jezdit metrem načerno, zato se mi ale na poličce 
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bude prášit na nádherný metalizovaný notebook.   
Člověku se přímo vnucuje otázka, jestli by Bedřich nemohl být skromnější a kupovat si věci o něco méně kvalitní, 
ale desetkrát levnější?   
Všechno je to jednoduché. Bedřichovi se prostě nechce ztrácet tři hodiny času srovnáváním cen, plusů a mínusů 
toho kterého nákupu. Je pro něj snazší furiantsky máchnout rukou: "Rozhodl jsem se, kupuju".Kromě toho, i přes 
děravé boty a izolepou spravované brýle, Bedřich se jaksi ostýchá prodavačům sdělit, že je chudý.   
Kverulant   

Petr bez ustání vypráví svým známým nějaké příhody, jednu neuvěřitelnější než druhou. Vždycky je to nějaká 
katastrofa. Petr má pořád na někoho pifku, věčně někdo nemá pravdu: buď šéf, nebo dopravák, nebo vláda.   
Petr si určitě může v kruhu přátel zanadávat na koho chce… jenomže Petr se neustále rozčiluje kvůli problémům 
někoho jiného. Zvyk strkat nos do cizích záležitostí ho zpravidla přivede k pocitu zdrcující bezmoci: uvědomuje si, 
že kdesi je cosi špatně a on že nemůže změnit vůbec nic.   
Snad kdyby Petrovi někdo vysvětlil, že náš svět je zkrátka zařízen nespravedlivě a že jediný způsob, jak to 
zlepšit, je začít sám u sebe, možná by už pracoval na nějakém vedoucím místě. Hlavu i ruce má v pořádku a 
energie z něj přímo srší.   
Bohužel, on svoji nevyčerpatelnou energii raději vydává nikoli na tvůrčí činnost, ale na usvědčení a potrestání lidí, 
kteří se čistě podle jeho názoru chovají špatně…   
Sám sebe Petr pokládá za člověka, který si ví v životě rady: umí každému pořádně vynadat a stát si na svém a 
když je důvod, třeba dát i pár přes ústa. Kamarádi se na Petra dívají s těžko skrývaným soucitem i 
nepochopením. Proč se ustavičně bez příčiny zamotává do hádek, do rvaček a dokonce už i do nějakých 
soudních tahanic?   
Ospalost   
Helena spí šest hodin denně. Někdy jen pět. Probudí se, hodí do sebe kávu a pak si nedá pokoj až do noci.   
Jiná dívka na jejím místě by si už dávno řekla, že to má v životě nějak nesprávně zařízené. Jenže Helena už se 
řadu let pořádně nevyspala a přemýšlet se během té doby odnaučila. Když jí náhodou zbude půlhodinka volného 
času, nalije si už ze zvyku panáka nějakého životabudiče, posadí se a … zírá. Zírá na televizi, zírá na internet, 
tupě zírá uslzenýma očima do zdi a hlavou se jí honí prázdné myšlenky.  
Nezaujatému pozorovateli by se mohlo zdát, že není nic snazšího než dostat se z tohoto zhoubného uzavřeného 
kruhu. Prostě si stanovím pravidlo, že vlezu do postele nejpozději v jedenáct. Pár týdnů dostatečného spánku a 
Helenu nikdo nepozná. Bude klidná, vlídná, přestane se na lidi utrhovat a všechno bude stíhat.   
Jenomže… abyste ve valčíkovém rytmu zvládli všechny své záležitosti do jedenácti večer, musíte prokázat 
nemalou vůli. Takovou vůli ospalá Helena nejspíš prostě nemá.   
Takže bude dál ztrácet několik hodin denně nesmyslnou činností. Kvůli těm zbytečně ztraceným hodinám bude 
chodit spát spíš ve dvě než ve dvanáct. A v půl sedmé ráno, ať chce nebo ne, musí nevyspalá vstát a běžet do 
práce. Kde má vzít čas a vůli na nějaké přemýšlení o změně každodenní činnosti a velkých penězích? To jsou 
stejně jen takové pohádky…   
=========   
Jak několikanásobně zvýšit své příjmy?   
6 pravidel jak si vzít půjčku a nedostat se do potíží   
Psychologie chudoby – šest základních příčin   
ProNáladu.cz 3.8.2018 Finance, K zamyšlení, Osobní rozvoj, Úspěch   
Více pro dobrou náladu:   
Další lekce starého profesora Poslední den v práci v divadle   
Přečtěte dítěti pohádku. Pravda o zanepr...Než začnete dělat něco nového, musíte sk...  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zkratka skupiny: W1 
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Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. Sdělil to Michal Štefl, mediální zástupce firmy JCDecaux, 
která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v budoucnu 
vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu do roku 
2021.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.  
 
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami.  
 
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDeaux Pavla Slabého.  
 
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.  
 
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.  
 
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlených 
reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  
 
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/v-praze-je-320-pristresku-mhd-s-wi-fi-aktivnich-jen-
tretina_491336.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. ČTK to sdělil Michal Štefl, mediální zástupce firmy 
JCDecaux, která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v 
budoucnu vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu 
do roku 2021.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.  
 
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami. Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň 
podala trestní oznámení na šéfa JCDeaux Pavla Slabého.  
 
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.__POUTAK_NA_CLANEK_39167__Od začátku 
letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 GB dat za 
měsíc.  
 
Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si cestující zvolí 
trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba zapůjčení jízdních kol 
a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.  
 
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 takzvaných city light vitrín, tedy 
osvětlených reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 
informačních sloupů.  
 
Sučasné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  
 
URL| https://www.prazskypatriot.cz/v-praze-je-320-pristresku-mhd-s-wi-fi-zatim-jich-je-aktivni-tretina/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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PRAHATechnologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích 
MHD, z toho více než 100 nyní funguje.  
 
Další se postupně aktivují. Informoval o tom Michal Štefl, mediální zástupce firmy JCDecaux, která přístřešky 
provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku.   
Praha spustila wi-fi v šesti stanicích metra. Připojení stálo deset milionů   
Firma chce přístřešky v budoucnu vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má 
na přístřešky smlouvu do roku 2021.   
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.   
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami.   
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDeaux Pavla Slabého.   
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.   
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.   
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlených 
reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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PRAHA Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích 
MHD, z toho více než 100 nyní funguje.  
 
Další se postupně aktivují. Informoval o tom Michal Štefl, mediální zástupce firmy JCDecaux, která přístřešky 
provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku.   
Firma chce přístřešky v budoucnu vybavit například panely, na kterıch si lidé najdou vhodnı spoj. JCDecaux má 
na přístřešky smlouvu do roku 2021.   
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.   
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátskı zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami.   
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDeaux Pavla Slabého.   
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotnım připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytíženıch 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.   
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterıch si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.   
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlenıch 
reklamních ploch, 148 velkoformátovıch vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevıhodná. Na základě právní analızy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.   
V Praze je aktivních přes sto přístřešků MHD s wi-fi. Mohly by přibýt i panely na vyhledávání tras V Praze je 
aktivních přes sto přístřešků MHD s wi-fi. Mohly by přibýt i panely na vyhledávání tras V Praze je aktivních přes 
sto přístřešků MHD s wi-fi. Mohly by přibýt i panely na vyhledávání tras  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

113. V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, aktivních jen třetina   

Skóre: 1.00 

Název: V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, aktivních jen třetina 

Zdroj: tyden.cz 

Datum: 05.08.2018 

Zpracováno: 05.08.2018 10:49:31 

Odkaz: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/v-praze-je-320-pristresku-mhd-s-wi-
f... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180805520021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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Klíčová slova: Kverulant 

Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. Sdělil to Michal Štefl, mediální zástupce firmy JCDecaux, 
která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v budoucnu 
vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu do roku 
2021.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.   
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami.   
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDeaux Pavla Slabého.   
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil Štefl. 
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.   
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.   
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlených 
reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

114. V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, zatím jich je aktivní třetina   

Skóre: 1.00 

Název: V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, zatím jich je aktivní třetina 

Zdroj: prazskypatriot.cz 

Datum: 05.08.2018 

Zpracováno: 05.08.2018 21:31:30 

Odkaz: https://www.prazskypatriot.cz/v-praze-je-320-pristresku-mhd-s-wi-fi-zatim-jich-j... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201808051120038 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. ČTK to sdělil Michal Štefl, mediální zástupce firmy 
JCDecaux, která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v 
budoucnu vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu 
do roku 2021.  
 
5. srpna 2018 21:17   
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
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Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.   
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami. Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň 
podala trestní oznámení na šéfa JCDeaux Pavla Slabého.   
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou. "Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis,"doplnil Štefl. Připojení 
nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.   
Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si cestující zvolí 
trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba zapůjčení jízdních kol 
a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.   
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 takzvaných city light vitrín, tedy 
osvětlených reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 
informačních sloupů.   
Sučasné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

115. V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, aktivních je přes 100   

Skóre: 1.00 

Název: V Praze je 320 přístřešků MHD s wi-fi, aktivních je přes 100 

Zdroj: elogistika.info 

Datum: 07.08.2018 

Zpracováno: 07.08.2018 09:57:44 

Autor: Michal Hanzal 

Odkaz: https://www.elogistika.info/v-praze-je-320-pristresku-mhd-s-wi-fi-aktivnich-je-p... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180807440008 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Technologie pro připojení k internetu prostřednictvím wi-fi je v Praze instalována na 320 přístřešcích MHD, z toho 
více než 100 nyní funguje. Další se postupně aktivují. ČTK to sdělil Michal Štefl, mediální zástupce firmy 
JCDecaux, která přístřešky provozuje. Služba v Praze funguje od června loňského roku. Firma chce přístřešky v 
budoucnu vybavit například panely, na kterých si lidé najdou vhodný spoj. JCDecaux má na přístřešky smlouvu 
do roku 2021.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, další má dopravní podnik. 
Radní před časem rozhodli neprodloužit firmě smlouvy po roce 2021. Město chce začít v koncesním řízení hledat 
nového provozovatele.   
Podle JCDecaux jde postup magistrátu na ruku největší tuzemské společnosti v oboru outdoorové reklamy 
BigBoard. Na nedávné diskusi o městském mobiliáři postup radních kritizovali například pirátský zastupitel Viktor 
Mahrik nebo Vojtěch Razima z organizace Kverulant, podle kterého je zvláštní, že se takto velká zakázka řeší 

narychlo těsně před volbami.   
Jak magistrát, tak BigBoard podobná nařčení odmítly. Firma BigBoard zároveň podala trestní oznámení na šéfa 
JCDeaux Pavla Slabého.   
Lidé se mohou na zastávkách na internet připojit zdarma, před samotným připojením se jim přehraje 
několikavteřinové reklamní sdělení. V současnosti se zastávky s wi-fi nacházejí hlavně na dopravně vytížených 
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místech, například na Florenci, Andělu, na náměstí Míru, I. P. Pavlova či na zastávce Husinecká před Vysokou 
školou ekonomickou.   
,,Zastávky s wi-fi se už rozšiřují i mimo centrum, například do Kobylis," doplnil   
Štefl.   
Připojení nabízí také dopravní podnik v několika stanicích metra.   
Od začátku letošního roku JCDecaux eviduje 14,3 milionu připojení a průměrně je na zastávce přeneseno 390 
GB dat za měsíc. Firma chce podobně jako v Paříži na zastávky postupně instalovat digitální panely, na kterých si 
cestující zvolí trasu cesty a následně vyberou nejvhodnější spoj. V plánu je také bikesharing, tedy služba 
zapůjčení jízdních kol a elektrokol. V současnosti ji v Praze poskytuje například společnost Rekola.   
Firma JCDecaux sídlící v Paříži kromě přístřešků v Praze provozuje také 344 tzv. city light vitrín, tedy osvětlených 
reklamních ploch, 148 velkoformátových vitrín, 1288 metrů reklamního zábradlí nebo 68 informačních sloupů. 
Současné vedení města v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou smlouvu v minulosti chtělo předčasně 
vypovědět, protože je podle něj nevýhodná. Na základě právní analýzy se však nakonec rozhodlo počkat, až 
smlouva vyprší.   
Zdroj: ČTK  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

116. Kolik nelegálních billboardů se podařilo odstranit? Zatím necelá třetina   

Skóre: 1.00 

Název: Kolik nelegálních billboardů se podařilo odstranit? Zatím necelá třetina 

Zdroj: seznam.cz 

Datum: 10.08.2018 

Zpracováno: 11.08.2018 04:20:18 

Číslo: 222 

Rubrika: Domácí, Stalo se 

Autor: Petr Švihel 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolik-nelegalnich-billboardu-se-podarilo-
odst... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ5D 

Identifikace: YZ5D20180810010009 

ProfilID: ISA 

Domicil: O5Da18DE0010.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Už prakticky rok neměly u silnic první třídy a dálnic stát billboardy. Loni prvního září skončila pětiletá lhůta, do kdy 
měla být odstraněná reklamní zařízení. Tempo, jakým billboardy od vozovek mizí, je ale daleko pomalejší, než 
původně úřady avizovaly.  
 
Loni prvního září skončila pětiletá lhůta, do kdy měla být odstraněna reklamní zařízení z ochranného pásma 
kolem dálnic a silnic první třídy. Mluvilo se zhruba o třech tisících billboardů, které měly během několika týdnů 
zmizet.  
Bezmála po roce je ale jasné, že řada dnes už nelegálních reklamních zařízení u cest přečkala daleko delší dobu, 
než se původně počítalo.  
"Aktuálně bylo odstraněno z ochranného pásma dálnic zhruba 500 billboardů, takže jsme někde za třetinou," říká 
Zdeněk Neusar, mluvčí Ministerstva dopravy, a dodává, že resort s tímto číslem není spokojený a do konce roku 
by chtěli odstranit všechny billboardy.  
O silnice I. třídy se starají kraje. Podle jejich informací bylo odstraněno kolem 1150 reklamních zařízení. Nejvíce v 
Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Nejméně naopak v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. 
Žádný ještě neodstraňoval Středočeský kraj. 
Ještě během loňského roku se ministerstvo dohodlo se samotnými provozovateli reklamních zařízení, že je budou 
sami odstraňovat tempem pět billboardů denně. Jenomže i mluvčí připouští, že ministerstvo nemá informace, 
jestli se tak skutečně děje.  
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Rychlost, s jakou mizí billboardy, a laxnost úřadů kritizuje Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Ta bojuje proti 

reklamám u cest dlouhodobě.  
"Už měly být dávno pryč všechny billboardy. Už dávno měly Ministerstvo dopravy a krajské úřady vymáhat 
náklady za odstranění," tvrdí Razima. Podle něj je to špatně i z dalšího důvodu – každý řidič denně vidí, že se 
nemusí dodržovat zákony.  
 
URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolik-nelegalnich-billboardu-se-podarilo-odstranit-zatim-necela-tretina-
53714  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

117. Kolik nelegálních billboardů se podařilo odstranit? Zatím necelá třetina   

Skóre: 1.00 

Název: Kolik nelegálních billboardů se podařilo odstranit? Zatím necelá třetina 

Zdroj: seznamzpravy.cz 

Datum: 10.08.2018 

Zpracováno: 10.08.2018 19:39:20 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kolik-nelegalnich-billboardu-se-podarilo-
odst... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180810940038 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Zjistili jsme, kolik zmizelo téměř za rok billboardů od silnic první třídy a dálnic. (Video: Petr Švihel, Seznam.cz)  
 
Už prakticky rok neměly u silnic první třídy a dálnic stát billboardy. Loni prvního září skončila pětiletá lhůta, do kdy 
měla být odstraněná reklamní zařízení. Tempo, jakým billboardy od vozovek mizí, je ale daleko pomalejší, než 
původně úřady avizovaly.   
Loni prvního září skončila pětiletá lhůta, do kdy měla být odstraněna reklamní zařízení z ochranného pásma 
kolem dálnic a silnic první třídy. Mluvilo se zhruba o třech tisících billboardů, které měly během několika týdnů 
zmizet.   
Bezmála po roce je ale jasné, že řada dnes už nelegálních reklamních zařízení u cest přečkala daleko delší dobu, 
než se původně počítalo.   
"Aktuálně bylo odstraněno z ochranného pásma dálnic zhruba 500 billboardů, takže jsme někde za třetinou," říká 
Zdeněk Neusar, mluvčí Ministerstva dopravy, a dodává, že resort s tímto číslem není spokojený a do konce roku 
by chtěli odstranit všechny billboardy.   
O silnice I. třídy se starají kraje. Podle jejich informací bylo odstraněno kolem 1150 reklamních zařízení. Nejvíce v 
Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Nejméně naopak v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. 
Žádný ještě neodstraňoval Středočeský kraj.   
Ještě během loňského roku se ministerstvo dohodlo se samotnými provozovateli reklamních zařízení, že je budou 
sami odstraňovat tempem pět billboardů denně. Jenomže i mluvčí připouští, že ministerstvo nemá informace, 
jestli se tak skutečně děje.   
Rychlost, s jakou mizí billboardy, a laxnost úřadů kritizuje Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Ta bojuje proti 

reklamám u cest dlouhodobě.   
"Už měly být dávno pryč všechny billboardy. Už dávno měly Ministerstvo dopravy a krajské úřady vymáhat 
náklady za odstranění," tvrdí Razima. Podle něj je to špatně i z dalšího důvodu – každý řidič denně vidí, že se 
nemusí dodržovat zákony.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

118. Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun   
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Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 17.08.2018 04:23:30 

Číslo: 228 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Obrana-utratila-z... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180816010070 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18DK0071.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů u 82 institucí státní správy. Zjistil, že přes 

proklamovanou elektronizaci úřady tisknou prakticky stále stejné množství dokumentů.  
 
Úřady v letech 2015 až 2017 vytiskly jednu stránku průměrně za 1,76 Kč. To je dráž, než tomu bylo v letech 2012 
až 2014. Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 utratila 

za tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 
780 tiskárnami. V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a 
státních zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny. Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce 

zaplatily navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní správě. U již zmíněného ministerstva obrany to 
dělalo více než 82 milionů korun a Pražský magistrát utratil navíc téměř 66 milionů korun. Kdyby deset největších 
plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřili by daňoví poplatníci 228 milionů. Kverulant se se 

svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnosti 
naleznete v kauze Za kolik se tiskne ve státní správě (ZDE).  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ctvrt-
miliardy-korun-547904?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

119. Šest korun za stránku. Státní správa utrácí za tisk stamiliony zbytečně   

Skóre: 1.00 

Název: Šest korun za stránku. Státní správa utrácí za tisk stamiliony zbytečně 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 17.08.2018 04:22:26 

Číslo: 228 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: Michal Janko 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/sest-korun-za-stranku-statni-sprava-utraci-za-tis... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ68 

Identifikace: YZ6820180816010042 

ProfilID: ISA 
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Domicil: F86a18DK0043.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Na každé tři vojáky připadají dvě tiskárny. I s takovým zjištěním přišel spolek Kverulant poté, co podrobil analýze 

náklady na tisk na ministerstvech, úřadech a samosprávách. Své závěry pak poslal Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
 
""S trochu nadsázky je potištěný papír je často jedinou hmatatelnou věcí, kterou úřad skutečně produkuje, a často 
je to draze potištěný papír," glosoval zjištěné údaje Kverulant. I přes stále proklamovanou digitalizaci státní 

zprávy totiž výdaje na erární tisk stále rostou.  
Rekordní plýtvání odhalila analýza na ministerstvu obrany. Za tiskárny, papír a tonery rezort v letech 2015 až 
2017 utratil čtvrt miliardy korun, vedle 32 tisíc vojáků živil více než 20 tisíc tiskáren.  
 
Nejdráže vychází jedna potištěná stránka na ministerstvu životního prostředí a ministerstvu práce. Zatímco 
průměrně erár tiskne za 1,76 korun za stránku, tyto dva rezorty vyprodukovaly jednu stránku za šest korun. 
Spořivý je naopak Státní ústav pro kontrolu léčiv a Správa státních hmotných rezerv. Jejich zaměstnanci zvládli 
za korunu vytisknout v průměru dvě stránky.  
 
"Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřili by daňoví poplatníci 228 
milionů," spočítal Kverulant. Odstup plýtvajících institucí se navíc v porovnání s lety 202 až 2014 téměř 

zdvojnásobil.  
"Instituce stále rozhazují veřejné peníze, i když slibují hory doly v úsporách. Pokud existuje úřad, kde se tiskne 
ročně za čtvrt miliardy, je to prostě systémově špatně," domnívá se ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel 
Škácha. Fond také analýzu Kverulantu finančně podpořil, neboť za získání všech informací musel dotázaným 
institucím zaplatit téměř 30 tisíc korun.  
"  
 
URL| https://www.denik.cz/ekonomika/sest-korun-za-stranku-statni-sprava-utraci-za-tisk-stamiliony-zbytecne-
20180816.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

120. Kverulant.org: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 17.08.2018 04:20:54 

Číslo: 228 

Rubrika: Veřejné zakázky 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-org-obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ct... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YE6B 

Identifikace: YE6B20180816010000 

ProfilID: ISA 

Domicil: M6Ba18DK0001.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (11) 

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Přes proklamovanou elektronizaci 

státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. Úřady v letech 2015 až 2017 tiskly dráž, než tomu bylo v letech 
2012 až 2014. Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 

utratila za tiskárny, papír a tonery více než […]  
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 175 

 

 
Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Přes proklamovanou elektronizaci 

státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. Úřady v letech 2015 až 2017 tiskly dráž, než tomu bylo v letech 
2012 až 2014. Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 
utratila za tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Kverulantse se svými zjištěními obrátil na 

Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  
 
Státní a veřejná správa tiskne ostošest. S trochu nadsázky je potištěný papír je často jedinou hmatatelnou věcí, 
kterou úřad skutečně produkuje, a často je to draze potištěný papír. Proto se Kverulant cenám tisku pravidelně 

věnuje již od roku 2012. V létě 2018 zmapoval ceny tisku za roky 2015, 2016 a 2017 u 82 institucí veřejné zprávy. 
Erár nakoupil ve sledovaném období tiskáren, papíru a tonerů za více než 1 miliardu korun. Potištění jedné 
stránky papíru ho vyšlo na 1,76 Kč. Průměrný zaměstnanec ročně tiskl za 13 301 Kč a pořízení jedné tiskárny a 
její provoz stálo ročně 7 566 Kč. Podrobná tabulka je k nalezení zde.  
 
Nejdražší tisk jedné stránky vykazovalo za léta 2015 až 2017 ministerstvo životního prostředí. Tito úředníci byli 
schopni ročně pokrýt jeden papír inkoustem za 6,10 Kč. Osazenstvo ministerstva práce a sociálních věcí s cenou 
6,00 Kč za stránku obsadilo druhé místo. Město Uničov obsadilo místo třetí s 5,51 Kč za stránku.  
 
Další kategorií Kverulantovy anticeny byla soutěž v absolutním plýtvání. První místo mezi 82 porovnávanými 
institucemi zaujalo ministerstvo obrany. To letech 2015 až 2017 vydalo za tiskárny, papír a tonery jen těžko 
uvěřitelných více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 780 tiskárnami. 
V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a státních 
zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny. Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce zaplatí 

navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní správě. U již zmíněného ministerstva obrany dělalo více než 
82 milionů korun. Magistrát hlavního města Prahy utratil navíc téměř 66 milionů korun a ministerstvo životního 
prostředí v letech 2015 až 2017 vyhodilo z okna 18,5 milionů korun. Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za 
cenu průměrnou ve státní správě, ušetřil by daňový poplatník 228 milionů korun.  
 
Kverulant také zjistil, že úřady tiskly dráž než v minulosti. U 25 referenčních institucí činila cena za vytištění 

jedné stránky v letech 2015 až 2017 v průměru 1,59 Kč, zatímco v letech 2012 až 2014 to bylo jen 1,36 Kč. V 
porovnání s průměrnými hodnotami utratilo 25 sledovaných institucí za tisk v letech 2015 až 2017 navíc 87,4 
milionů korun. V letech 2012 až 2014 to bylo jen necelých 48 milionů korun.  
 
Kverulant také zjistil, že přes proklamovanou elektronizaci státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. 25 

sledovaných institucí v letech 2015 až 2017 nakoupilo 238 milionů listů papíru. V letech 2012 až 2014 to bylo jen 
o čtyři procenta víc, 248 milionů.  
 
Kverulantovým cílem je v této kauze omezení plýtvání, a proto se se svými zjištěními obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže a na Nejvyšší kontrolní úřad a poskytl jim všechny dokumenty, které při svém šetření 
získal.  
 
Tuto kauzu v roce 2018 podpořil Nadační fond proti korupci. Ředitel Karel Škácha k tomu řekl: "Výsledek tohoto 
poměrně rozsáhlého projektu bohužel nepřekvapil. Instituce stále rozhazují veřejné peníze, i když slibují hory doly 
v úsporách. Pokud existuje úřad, kde se tiskne ročně za čtvrt miliardy, je to prostě systémově špatně. Na druhou 
stranu je potěšující alespoň zjištění, že úřady tentokrát nežádaly nesmyslné poplatky za informace. Podobné 
projekty rádi podpoříme i v budoucnu."  
 
Aby Kverulant získal informace o všech institucí, musel jim zaplatit celkem téměř 30 tisíc 
korun. Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí o zastavení plýtvání rozežraného státu. Věnujte 

mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i 
jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete 
podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co 
je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.  
 
-red-  
 
URL| http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-org-obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ctvrt-miliardy-korun/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

121. Kverulant.org: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun   

Skóre: 1.00 
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Název: Kverulant.org: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 16.08.2018 18:03:29 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-org-obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ct... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180816900001 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (7) 

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Přes proklamovanou elektronizaci 

státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. Úřady v letech 2015 až 2017 tiskly dráž, než tomu bylo v letech 
2012 až 2014. Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 
utratila za tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Kverulantse se svými zjištěními obrátil na 

Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  
 
Státní a veřejná správa tiskne ostošest. S trochu nadsázky je potištěný papír je často jedinou hmatatelnou věcí, 
kterou úřad skutečně produkuje, a často je to draze potištěný papír. Proto se Kverulant cenám tisku pravidelně 

věnuje již od roku 2012. V létě 2018 zmapoval ceny tisku za roky 2015, 2016 a 2017 u 82 institucí veřejné zprávy. 
Erár nakoupil ve sledovaném období tiskáren, papíru a tonerů za více než 1 miliardu korun. Potištění jedné 
stránky papíru ho vyšlo na 1,76 Kč. Průměrný zaměstnanec ročně tiskl za 13 301 Kč a pořízení jedné tiskárny a 
její provoz stálo ročně 7 566 Kč. Podrobná tabulka je k nalezení zde.   
Nejdražší tisk jedné stránky vykazovalo za léta 2015 až 2017 ministerstvo životního prostředí. Tito úředníci byli 
schopni ročně pokrýt jeden papír inkoustem za 6,10 Kč. Osazenstvo ministerstva práce a sociálních věcí s cenou 
6,00 Kč za stránku obsadilo druhé místo. Město Uničov obsadilo místo třetí s 5,51 Kč za stránku.   
Další kategorií Kverulantovy anticeny byla soutěž v absolutním plýtvání. První místo mezi 82 porovnávanými 
institucemi zaujalo ministerstvo obrany. To letech 2015 až 2017 vydalo za tiskárny, papír a tonery jen těžko 
uvěřitelných více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 780 tiskárnami. 
V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a státních 
zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny. Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce zaplatí 

navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní správě. U již zmíněného ministerstva obrany dělalo více než 
82 milionů korun. Magistrát hlavního města Prahy utratil navíc téměř 66 milionů korun a ministerstvo životního 
prostředí v letech 2015 až 2017 vyhodilo z okna 18,5 milionů korun. Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za 
cenu průměrnou ve státní správě, ušetřil by daňový poplatník 228 milionů korun.   
Kverulant také zjistil, že úřady tiskly dráž než v minulosti. U 25 referenčních institucí činila cena za vytištění 

jedné stránky v letech 2015 až 2017 v průměru 1,59 Kč, zatímco v letech 2012 až 2014 to bylo jen 1,36 Kč. V 
porovnání s průměrnými hodnotami utratilo 25 sledovaných institucí za tisk v letech 2015 až 2017 navíc 87,4 
milionů korun. V letech 2012 až 2014 to bylo jen necelých 48 milionů korun.   
Kverulant také zjistil, že přes proklamovanou elektronizaci státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. 25 

sledovaných institucí v letech 2015 až 2017 nakoupilo 238 milionů listů papíru. V letech 2012 až 2014 to bylo jen 
o čtyři procenta víc, 248 milionů.   
Kverulantovým cílem je v této kauze omezení plýtvání, a proto se se svými zjištěními obrátil na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže a na Nejvyšší kontrolní úřad a poskytl jim všechny dokumenty, které při svém šetření 
získal.   
Tuto kauzu v roce 2018 podpořil Nadační fond proti korupci. Ředitel Karel Škácha k tomu řekl: "Výsledek tohoto 
poměrně rozsáhlého projektu bohužel nepřekvapil. Instituce stále rozhazují veřejné peníze, i když slibují hory doly 
v úsporách. Pokud existuje úřad, kde se tiskne ročně za čtvrt miliardy, je to prostě systémově špatně. Na druhou 
stranu je potěšující alespoň zjištění, že úřady tentokrát nežádaly nesmyslné poplatky za informace. Podobné 
projekty rádi podpoříme i v budoucnu."  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

122. Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun   

Skóre: 1.00 

http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-org-obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ctvrt-miliardy-korun/
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Název: Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun 

Zdroj: http://www.politicke-listy.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 16.08.2018 14:03:40 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=170431-kverulant--obrana-utratila-za-tiskarn... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180816700085 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů u 82 institucí státní správy. Zjistil, že přes 

proklamovanou elektronizaci úřady tisknou prakticky stále stejné množství dokumentů.  
 
Úřady v letech 2015 až 2017 vytiskly jednu stránku průměrně za 1,76 Kč. To je dráž, než tomu bylo v letech 2012 
až 2014.   
Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 utratila za 

tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 780 
tiskárnami. V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a státních 
zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny.   
Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce zaplatily navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní 

správě. U již zmíněného ministerstva obrany to dělalo více než 82 milionů korun a Pražský magistrát utratil navíc 
téměř 66 milionů korun.   
Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřili by daňoví poplatníci 228 
milionů.   
Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Podrobnosti naleznete v kauze Za kolik se tiskne ve státní správě ( ZDE ).   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
ekologie, státní správa, tisk, kverulant  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

123. Šest korun za stránku. Státní správa utrácí za tisk stamiliony zbytečně   

Skóre: 1.00 

Název: Šest korun za stránku. Státní správa utrácí za tisk stamiliony zbytečně 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 16.08.2018 13:26:18 

Autor: CREA:, Michal Janko 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/sest-korun-za-stranku-statni-sprava-utraci-za-tis... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180816660165 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

http://www.politicke-listy.cz/?goto=170431-kverulant--obrana-utratila-za-tiskarny-a-papiry-ctvrt-miliardy-korun.html
file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://www.denik.cz/ekonomika/sest-korun-za-stranku-statni-sprava-utraci-za-tisk-stamiliony-zbytecne-20180816.html


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 178 

 

Na každé tři vojáky připadají dvě tiskárny. I s takovým zjištěním přišel spolek Kverulant poté, co podrobil analýze 

náklady na tisk na ministerstvech, úřadech a samosprávách. Své závěry pak poslal Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
 
"S trochu nadsázky je potištěný papír je často jedinou hmatatelnou věcí, kterou úřad skutečně produkuje, a často 
je to draze potištěný papír," glosoval zjištěné údaje Kverulant. I přes stále proklamovanou digitalizaci státní 

zprávy totiž výdaje na erární tisk stále rostou.   
Rekordní plýtvání odhalila analýza na ministerstvu obrany. Za tiskárny, papír a tonery rezort v letech 2015 až 
2017 utratil čtvrt miliardy korun, vedle 32 tisíc vojáků živil více než 20 tisíc tiskáren.   
Předseda Pirátů Ivan Bartoš   
Nejdráže vychází jedna potištěná stránka na ministerstvu životního prostředí a ministerstvu práce. Zatímco 
průměrně erár tiskne za 1,76 korun za stránku, tyto dva rezorty vyprodukovaly jednu stránku za šest korun. 
Spořivý je naopak Státní ústav pro kontrolu léčiv a Správa státních hmotných rezerv. Jejich zaměstnanci zvládli 
za korunu vytisknout v průměru dvě stránky.   
Náklady státní správy na tisk v letech 2015 až 2017   
"Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřili by daňoví poplatníci 228 
milionů," spočítal Kverulant. Odstup plýtvajících institucí se navíc v porovnání s lety 202 až 2014 téměř 

zdvojnásobil.   
"Instituce stále rozhazují veřejné peníze, i když slibují hory doly v úsporách. Pokud existuje úřad, kde se tiskne 
ročně za čtvrt miliardy, je to prostě systémově špatně," domnívá se ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel 
Škácha. Fond také analýzu Kverulantu finančně podpořil, neboť za získání všech informací musel dotázaným 
institucím zaplatit téměř 30 tisíc korun.   
Na placený úsek upozorní řidiče pípnutí, které se ozve z jejich palubní jednotky při průjezdu bránou.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

124. Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Obrana utratila za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 16.08.2018 12:53:24 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Obrana-utratila-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180816630115 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů u 82 institucí státní správy. Zjistil, že přes 

proklamovanou elektronizaci úřady tisknou prakticky stále stejné množství dokumentů.  
 
Úřady v letech 2015 až 2017 vytiskly jednu stránku průměrně za 1,76 Kč. To je dráž, než tomu bylo v letech 2012 
až 2014.   
Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 utratila za 

tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 780 
tiskárnami. V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a státních 
zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny.   
Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce zaplatily navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní 

správě. U již zmíněného ministerstva obrany to dělalo více než 82 milionů korun a Pražský magistrát utratil navíc 
téměř 66 milionů korun.   
Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřili by daňoví poplatníci 228 
milionů.   
Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Podrobnosti naleznete v kauze Za kolik se tiskne ve státní správě ( ZDE ).   

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
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Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

125. Stát draze buduje informační systémy, které nepotřebuje a nepoužívá   

Skóre: 1.00 

Název: Stát draze buduje informační systémy, které nepotřebuje a nepoužívá 

Zdroj: itpoint.cz 

Datum: 16.08.2018 

Zpracováno: 16.08.2018 09:09:19 

Odkaz: http://www.itpoint.cz/kverulant/clanky/?i=informacni-systemy-statni-spravy-12567 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180816450049 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Státní správa pořizuje a provozuje za velmi vysoké částky izolované systémy, které nezajišťují sdílení dat napříč 
orgány veřejné správy. V důsledku nepřipravenosti projektů pak navíc ještě dodatečné náklady na jejich úpravy a 
rozvoj několikanásobně převyšují počáteční investice.  
 
Kverulant není sám, kdo kritizuje předražené a nepotřebné IT zakázky ať jde o Národní elektronický nástroj či o 

největší tunel v dějinách českého IT Centrální registr administrativních budov.   
Ředitel Národního kontrolního úřadu Miloslav Kala nedávno zaslal prezidentu Miloši Zemanovi dopis ve kterém 
kritizuje špatný stav státní správy. Část pochmurného psaní je věnována také informačním technologiím.   
V sekci nazvané Stát v kleštích dodavatelů informačních technologií se píše:   
V České republice existuje 7700 informačních systémů veřejné správy. Jejich pořízení stálo 110 mld. Kč a na 
jejich provoz je ročně vynakládána částka 25 mld. Kč. V roce 2017 dosáhly výdaje na ICT jenom u ministerstev 
téměř 13 mld. Kč, ale skutečná hodnota výdajů je ještě vyšší.   
Nadále přetrvávají problémy se závislostí na konkrétním dodavateli, což následně vede ke zvýšeným nákladům 
na rozvoj a k problémům s přechodem k jinému dodavateli. Systémy jsou uživatelsky nepřátelské, dodavatelé 
investují spíše do udržení svého monopolního postavení než do poskytování kvalitních služeb.   
Vybudování Centrálního registru administrativních budov (CRAB) stálo více než 550 milionů Kč, přesto tento 
registr neposkytuje kompletní, správné a srovnatelné údaje, které by bylo možné využít při rozhodování v oblasti 
správy nemovitého majetku státu. Celkové náklady na pořízení, provoz a rozvoj nového informačního systému 
pro správu prostředků z fondů EU (systém MS2014+) překročily 870 mil. Kč. Systém je komplikovaný a 
neposkytuje vždy spolehlivé a úplné informace, což snižuje efektivnost řízení a koordinaci čerpání prostředků.   
Dalším příkladem budování informačního systému, který nenaplňuje očekávané přínosy, je Centrální úložiště 
elektronických receptů. Přestože náklady na vybudování CÚER dosáhly min. 318 mil. Kč, představoval počet 
vydaných elektronických receptů za období od srpna 2011 do října 2016 pouze 1,6% z celkového počtu vydaných 
receptů.   
V současné době dokončujeme kontrolu informačních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, v jejím 
průběhu bylo podáno trestní oznámení a připravujeme další. Provoz ekonomického informačního systému MPSV 
měl původně stát 35 mil. Kč, úhrady za úpravy a změnové požadavky byly zaměstnanci resortu vyčísleny na 
dalších 94 mil. Kč.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

126. MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč   

Skóre: 1.00 

Název: MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
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Zdroj: http://www.politicke-listy.cz 

Datum: 21.08.2018 

Zpracováno: 21.08.2018 22:55:03 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=171005-mZp-tisklo-za-posledni-tri-roky-v-pru...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201808211100037 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Server Kverulant.org zveřejnil tento týden informace o cenách tisků ve státní správě. Základní informace získal 

od úřadů přes informační zákon  
 
106/99, po kterých požadoval vyplnit tabulku, z jejíhož obsahu poté prostými výpočty došel k číslům, která mají 
prezentovat hodnotu nákladů na tisk jedné strany ve státní správě.   
Serverem zaslaná tabulka ovšem nebere v úvahu systém účtování služeb ve státní správě (a mnoho dalších 
aspektů) a serverem zveřejněná čísla jsou tak zcela zavádějící. Rozhodně je tomu tak u čísel prezentovaných ve 
vztahu k MŽP.   
MŽP pořizuje část tisků dodavatelsky ve formě služby (odlišná rozpočtová položka), a to zejména u více 
stránkových a složitějších dokumentů. Cena této služby v sobě zahrnuje jak náklady na dodavatelské pořízení 
papíru, tonerů, cartridge a obdobného spotřebního materiálu, tak současně i za servis tiskáren. Do tabulky 
zaslané Kverulantem.org tak MŽP uvedlo v položce "servis" celkovou cenu za službu (tedy vč. papíru, tonerů 
atd.), v souladu s rozpočtovým zařazením.   
Na základě serverem zveřejněných zavádějících informací jsme dle jednotlivých zaúčtovaných faktur rozčlenili 
celkovou fakturovanou částku za službu na jednotlivé položky – papír, tonery, cartridge a opravy/údržba tiskáren. 
Po doplnění těchto údajů do tabulky je výsledná částka za tisk jedné strany papíru na MŽP průměrně za poslední 
3 roky naprosto odlišná než částka zveřejněná serverem Kverulant.org, jež je vypočtená na základě původně 

nejasně zadaných parametrů. Skutečná částka za tisk jedné stránky je na MŽP 2,24 Kč vč. DPH a je tak téměř 
shodná, respektive o 10 halířů nižší, než průměrná částka z let předchozích.   
Server Kverulant.org jsme o skutečnostech již informovali a požadujeme, aby informace prezentované na svých 

stránkách upravil a informoval i příslušné úřady, kterým zveřejněné informace zaslal.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

127. MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč   

Skóre: 1.00 

Název: MŽP tisklo za poslední tři roky v průměru za 2,24 Kč, ne za 6,10 Kč 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 21.08.2018 

Zpracováno: 21.08.2018 22:13:12 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MZP-tisklo-za-posledni-tri-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201808211070049 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

http://www.politicke-listy.cz/?goto=171005-mZp-tisklo-za-posledni-tri-roky-v-prumeru-za-2-24-kc--ne-za-6-10-kc.html
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Server Kverulant.org zveřejnil tento týden informace o cenách tisků ve státní správě. Základní informace získal 

od úřadů přes informační zákon 106/99, po kterých požadoval vyplnit tabulku, z jejíhož obsahu poté prostými 
výpočty došel k číslům, která mají prezentovat hodnotu nákladů na tisk jedné strany ve státní správě.  
 
Serverem zaslaná tabulka ovšem nebere v úvahu systém účtování služeb ve státní správě (a mnoho dalších 
aspektů) a serverem zveřejněná čísla jsou tak zcela zavádějící. Rozhodně je tomu tak u čísel prezentovaných ve 
vztahu k MŽP.   
MŽP pořizuje část tisků dodavatelsky ve formě služby (odlišná rozpočtová položka), a to zejména u více 
stránkových a složitějších dokumentů. Cena této služby v sobě zahrnuje jak náklady na dodavatelské pořízení 
papíru, tonerů, cartridge a obdobného spotřebního materiálu, tak současně i za servis tiskáren. Do tabulky 
zaslané Kverulantem.org tak MŽP uvedlo v položce "servis" celkovou cenu za službu (tedy vč. papíru, tonerů 
atd.), v souladu s rozpočtovým zařazením.   
Na základě serverem zveřejněných zavádějících informací jsme dle jednotlivých zaúčtovaných faktur rozčlenili 
celkovou fakturovanou částku za službu na jednotlivé položky – papír, tonery, cartridge a opravy/údržba tiskáren. 
Po doplnění těchto údajů do tabulky je výsledná částka za tisk jedné strany papíru na MŽP průměrně za poslední 
3 roky naprosto odlišná než částka zveřejněná serverem Kverulant.org, jež je vypočtená na základě původně 

nejasně zadaných parametrů. Skutečná částka za tisk jedné stránky je na MŽP 2,24 Kč vč. DPH a je tak téměř 
shodná, respektive o 10 halířů nižší, než průměrná částka z let předchozích.   
Server Kverulant.org jsme o skutečnostech již informovali a požadujeme, aby informace prezentované na svých 

stránkách upravil a informoval i příslušné úřady, kterým zveřejněné informace zaslal.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

128. Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a když v 
odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a 
když v odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění 

Zdroj: iHNed.cz 

Datum: 27.08.2018 

Zpracováno: 28.08.2018 04:23:34 

Číslo: 239 

Autor: Karolína Oškerová 

Odkaz: http://HN.IHNED.CZ/c1-66225350-kverulant-vydelava-na-obcich-s-pomoci-
informacnih... 

ISSN: 1213-7693 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZDC 

Identifikace: YZDC20180827010012 

ProfilID: ISA 

Domicil: XZ239013.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: - 

Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží. Vše pod záštitou 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, žádá odškodné.  
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.  
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.  
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Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.  
Svobodný přístup k informacím  
 
- Zákon o svobodném přístupu k informacím platí od roku 1999 a prošel už několika novelami. Ministerstvo vnitra i 
na základě aktivit lidí, jako je Roman Míka, navrhlo jeho další upřesnění. "Provádí kobercový nálet, a i proto se 
zvedla vlna odporu vůči současné podobě informačního zákona," říká o Míkovi předseda Sdružení místních 
samospráv Stanislav Polčák.  
- Návrh novelizace zákona obsahuje možnost odmítnout žádost o informace kvůli zneužití práva.  
"Navržená formulace je bohužel špatná, příliš neuchopitelná, a vedla by k opačnému jevu, k odmítání žádostí pod 
falešnou záminkou, že zneužívají právo," řekl Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím. 
"Než takovéto upřesnění, tak radši žádné," dodal.  
- Soudy už v jednotlivých případech opakovaně řekly, že pokud to obec řádně zdůvodní, může žádost o informaci 
pro zneužití práva odmítnout.  
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.  
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.  
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.  
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.  
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.  
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.  
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.  
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.  
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.  
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.  
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.  
 
S přispěním Martina Pokorného  
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66225350-kverulant-vydelava-na-obcich-s-pomoci-informacniho-zakona-zavaluje-je-
dotazy-a-kdyz-v-odpovedi-zverejni-jeho-osobni-udaje-zada-odskodneni 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

129. Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a když v 
odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění   
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Autor: Martina Pokorného 

Odkaz: http://archiv.ihned.cz/c1-66225350-kverulant-vydelava-na-obcich-s-pomoci-
informa... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180827590034 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: - 

Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží.  
 
Vše pod záštitou zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, 
žádá odškodné.   
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.   
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.   
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.   
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.   
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.   
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.   
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.   
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.   
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.   
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.   
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.   
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.   
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.   
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.   
S přispěním Martina Pokorného   
Nalezli jste v článku chybu? Nebo máte zajímavou informaci, která v článku chybí? Napište redakci nebo přímo 
šéfredaktorovi. Děkujeme. 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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130. Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a když v 
odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a 
když v odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění 

Zdroj: ihned.cz 

Datum: 27.08.2018 

Zpracováno: 27.08.2018 06:51:20 

Autor: Martina Pokorného 

Odkaz: http://archiv.ihned.cz/c1-66225350-kverulant-vydelava-na-obcich-s-pomoci-
informa... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180827330006 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: - 

Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží.  
 
Vše pod záštitou zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, 
žádá odškodné.   
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.   
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.   
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.   
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.   
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.   
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.   
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.   
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.   
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.   
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.   
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.   
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.   
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"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.   
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.   
S přispěním Martina Pokorného   
Nalezli jste v článku chybu? Nebo máte zajímavou informaci, která v článku chybí? Napište redakci nebo přímo 
šéfredaktorovi. Děkujeme. 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

131. Kverulant vydělává na obcích s pomocí informačního zákona. Zavaluje je dotazy, a když v 
odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění   
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když v odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá odškodnění 
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Klíčová slova: - 

Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží.  
 
Vše pod záštitou zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, 
žádá odškodné.   
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.   
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.   
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.   
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.   
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.   
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.   
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.   
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.   
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Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.   
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.   
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.   
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.   
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.   
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.   
S přispěním Martina Pokorného   
Nalezli jste v článku chybu? Nebo máte zajímavou informaci, která v článku chybí? Napište redakci nebo přímo 
šéfredaktorovi. Děkujeme. 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží. Vše pod záštitou 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, žádá odškodné.  
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.  
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.  
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.  
Svobodný přístup k informacím  
 
- Zákon o svobodném přístupu k informacím platí od roku 1999 a prošel už několika novelami. Ministerstvo vnitra i 
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na základě aktivit lidí, jako je Roman Míka, navrhlo jeho další upřesnění. "Provádí kobercový nálet, a i proto se 
zvedla vlna odporu vůči současné podobě informačního zákona," říká o Míkovi předseda Sdružení místních 
samospráv Stanislav Polčák.  
- Návrh novelizace zákona obsahuje možnost odmítnout žádost o informace kvůli zneužití práva.  
"Navržená formulace je bohužel špatná, příliš neuchopitelná, a vedla by k opačnému jevu, k odmítání žádostí pod 
falešnou záminkou, že zneužívají právo," řekl Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím. 
"Než takovéto upřesnění, tak radši žádné," dodal.  
- Soudy už v jednotlivých případech opakovaně řekly, že pokud to obec řádně zdůvodní, může žádost o informaci 
pro zneužití práva odmítnout.  
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.  
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.  
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.  
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.  
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.  
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.  
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.  
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.  
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.  
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.  
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.  
 
S přispěním Martina Pokorného  
 
URL| http://PravniRadce.iHNed.cz/c1-66227380-kverulant-zavaluje-obce-dotazy-a-kdyz-v-odpovedi-zverejni-jeho-
osobni-udaje-zada-odskodneni 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180828350009 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: - 

Odpověď z podhradí: S žádostí o informace se Roman Míka obrátil i na středočeskou obec Točník. Ilustrační foto 
autor: Shutterstock  
 
Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží. Vše pod záštitou 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, žádá odškodné.   
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.   
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.   
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.   
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.   
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.   
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.   
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.   
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.   
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.   
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.   
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.   
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.   
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.   
I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.   
S přispěním Martina Pokorného   
Autoři:Karolína Oškerová 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

134. Kverulant zavaluje obce dotazy, a když v odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá 
odškodnění   
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Skóre: 1.00 

Název: Kverulant zavaluje obce dotazy, a když v odpovědi zveřejní jeho osobní údaje, žádá 
odškodnění 

Zdroj: ihned.cz 

Datum: 28.08.2018 
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Autor: Karolína Oškerová 
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Zkratka zdroje: WC_C 
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Odpověď z podhradí: S žádostí o informace se Roman Míka obrátil i na středočeskou obec Točník. Ilustrační foto 
autor: Shutterstock  
 
Neobvyklý plán, jak si vydělat, vymyslel Roman Míka z Prahy. Tisícovkám českých obcí rozesílá žádosti o 
informace, jednou po nich chce seznam bankovních účtů, jindy seznam těch, kdo obci dluží. Vše pod záštitou 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Když obec v odpovědi zveřejní jeho osobní data, žádá odškodné.   
"Množství žádostí, které podal, dosahuje tisíců," potvrzuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních 
samospráv.   
Právě sdružení je přesvědčeno, že Míkovi nejde o odpovědi na dotazy, podle něj čeká na chvíli, kdy obce při 
vyřizování žádosti pochybí. Podle zákona musí obec zveřejnit odpověď na svých webových stránkách. V případě, 
že ponechá viditelné osobní údaje tazatele, Míka ji obratem kontaktuje s žádostí o odškodnění. Zveřejněním 
osobních údajů obce zasahují do jeho osobnostních práv.   
Částky, které Míka po obcích jako odškodné požaduje, se pak pohybují ve stovkách či jednotkách tisíců korun.   
Obce kontaktuje postupně, podle abecedy. Za den rozešle několik desítek stejných dotazů, většinou malým 
obcím. Využívá toho, že někteří starostové se v zákonech příliš nevyznají nebo se obávají zdlouhavých pří a 
placení drahých právníků. Částku, kterou pak Míka žádá, mnozí zaplatí. Podle tajemníka sdružení Tomáše 
Chmely se jedná o stovky případů.   
Zkušenost s Míkou mají například Rajnochovice na Zlínsku. "Tenkrát jsme špatně začernili jméno. Bylo sice 
začerněné, ale nebylo to úplně v pořádku a na základě toho žádal odškodnění. Zaplatili jsme asi dva tisíce," uvedl 
starosta obce Antonín Uhřík.   
"Jeho postup je zvláštní, doslova šikanózní. Zneužívá svých zákonných možností, zavaluje samosprávy 
zbytečnými dotazy a snaží se mít na tom vlastní užitek," popisuje svou zkušenost Zuzana Tvrzníková, starostka 
Zámrsku na Pardubicku. I v tomto případě žádal Míka odškodnění, obec jej ale nevyplatila.   
Míka nedokáže ani na opakovaný dotaz vysvětlit, k čemu mu požadované informace od obcí slouží. "Žádám, 
nežádám, vše je v souladu se zákonem," prohlašuje.   
Obce se proto spojily s autorem zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem. Společně se 
začali radit o dalším postupu. Kužílek navrhl, jak by měly obce žádosti o peníze odmítat. Míka podle něj zákon 
zneužívá. Upozorňuje při tom na množství žádostí, které tazatel rozesílá. I to, že jejich skutečným účelem je 
vytvořit situaci pro požadování odškodného.   
Obce proto podle Kužílka vyplácely Míkovi peníze zbytečně, na odškodnění ve skutečnosti neměl právo. Míka 
svou aktivitou sám vstupuje do veřejného prostoru a zveřejnění osobních údajů je ve skutečnosti jeho cílem. 
"Celou situaci předvídá a inscenuje ji k tomu. Když něco předpokládáte a chcete, tak vám nemůže vzniknout 
újma," vysvětluje Kužílek. Zveřejněním pouze jména a příjmení navíc nedochází k zásahu do osobnostních práv, 
protože samy o sobě nejsou chráněným osobním údajem.   
Sdružení místních samospráv podalo na Míku trestní oznámení. "To je geniální, spíš to beru tak, že oni jsou 
neschopní, někde něco udělají špatně a hází vinu na mě, který je tím poškozený," komentuje to Míka.   
Toho, že bude ale skutečně obviněn, se nejspíš bát nemusí. "Obce mu tu sumu vydaly dobrovolně, akceptovaly 
samy, na kolik své dobré jméno ocenil," říká advokát Michal Pacovský, který se specializuje na trestní právo.   
Jediný, kdo může Míku zřejmě postihnout, a navíc jen nepřímo, je finanční úřad. Peníze, které si takto "vydělal", 
mu může zdanit. V zákoně o daních z příjmů je sice uvedeno, že případná náhrada majetkové i nemajetkové 
újmy je od daně osvobozena, to by ale v tomto případě podle Pacovského nemuselo platit.   
"V zákoně také je, že nikdo nemá zneužívat svého práva. Je možné, že by berní úřad na to pohlédl tak, že už ve 
skutečnosti nejde o náhradu nemajetkové újmy, ale zdroj podnikání," konstatuje Pacovský.   
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I když obce platily Míkovi zbytečně, jen těžko mohou peníze dostat zpět. A to i kdyby ho žalovaly a požadovaly 
vydání nedůvodného obohacení. "To právě proto, že platily dobrovolně," dodává advokát.   
S přispěním Martina Pokorného   
Autoři:Karolína Oškerová 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

135. Nelegální billboardy mizí jen pomalu. Nemáme kapacitu, říká ministr dopravy   
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Zkratka oblasti: YD 

Zkratka zdroje: YD24 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Téměř rok po zákazu billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic 1. třídy stále zůstává většina nelegálních 
poutačů na místě. Z okolí dálnic dosud zmizelo zhruba sedm set reklamních nosičů, stejný počet však zatím stále 
nebyl odstraněn. Problémy hlásí také kraje, kterým se dosud podařilo odstranit často pouze desítky nosičů. 
Silničáři loni v Česku napočítali ve vymezených úsecích zhruba tři tisíce nelegálních billboardů.  
 
Situaci podle úřadů komplikuje především liknavost některých provozovatelů, kteří neplní své povinnosti. Stát 
musí nejprve majitelům nelegálního billboardu doručit výzvu k jeho odstranění. To je podle ministra dopravy Dana 
Ťoka (za ANO) komplikace, protože u některých firem je problém najít jejich zástupce a sídlo.  
 
Odkaz  
 
Jako můra u žárovky. Billboardy strhávají řidičovu pozornost, desetina z nich je krajně riziková  
 
Ťok upozorňuje na to, že úřady mohou odstranit billboardy až po uplynutí lhůty, které musí ze zákona 
provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic a krajské silniční správy tak zatím odstranily několik desítek 
poutačů. Náklady na tyto práce budou vymáhat po majitelích nosičů.  
 
Nově stát uzavřel dohodu s největším provozovatelem billboardů v Česku společností Czech Outdoor. Ta se 
zavázala odstranit všechny své nelegální reklamní nosiče do konce září. Zatím jich odstranila 477, dalších 184 
ještě firma odmontuje.  
 
"Odstraňovali jsme tempem, jaké bylo možné, taková ta zjednodušená představa, že se přijede a odklidí se 
billboard, tak to prostě nefunguje," říká jednatel společnosti Czech Outdoor Richard Fuxa.Nemáme kapacitu, říká 
ministr  
 
Rychlejšímu řešení nesvědčí situace, kdy povolení k záboru komunikace i rozhodnutí o nuceném odklizení 
vydává jeden odbor ministerstva dopravy. Podle informací ČT se této agendě věnoval jediný člověk. "Kapacitu, 
která to může dělat, tak tu prostě nemáme," přiznává ministr dopravy. Na otázku České televize, proč odbor 
personálně neposílí, odpověděl: "Není to tak jednoduché, protože to je speciální agenda."  
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Tempo odstraňování poutačů kritizuje společnost Kverulant, která dokonce podala kvůli údajné liknavosti státu 

několik trestních oznámení, naposledy v dubnu, když do billboardu na D11 nabouralo auto a řidič zemřel. Státní 
zástupkyně ale oznámení odložila.  
 
Odkaz  
 
Billboardy u silnic postupně mizí. Kvůli složité administrativě ale stále pomaleji  
 
Zákazem billboardů se bude ještě zabývat Ústavní soud. Ten bude řešit stížnost skupiny 17 senátorů. Na verdikt 
čekají také provozovatelé, kteří následně zváží své další kroky vůči státu. Podaná ústavní stížnost je podle 
provozovatelů billboardů rovněž důvodem, proč dosud mnozí s odstraňováním billboardů otáleli.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Nařízení se netýká zastavěných území, kde se však 
nachází nejvíce reklamních ploch.  
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2579866-nelegalni-billboardy-mizi-jen-pomalu-nemame-kapacitu-rika-
ministr-dopravy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Skóre: 1.00 

Název: Nelegální billboardy mizí jen pomalu. Nemáme kapacitu, říká ministr dopravy 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

Datum: 29.08.2018 

Zpracováno: 29.08.2018 20:49:22 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2579866-nelegalni-billboardy-mizi-jen-pomal... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180829930021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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Situaci podle úřadů komplikuje především liknavost některých provozovatelů, kteří neplní své povinnosti. Stát 
musí nejprve majitelům nelegálního billboardu doručit výzvu k jeho odstranění.  
 
To je podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) komplikace, protože u některých firem je problém najít jejich 
zástupce a sídlo.   
Ťok upozorňuje na to, že úřady mohou odstranit billboardy až po uplynutí lhůty, které musí ze zákona 
provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic a krajské silniční správy tak zatím odstranily několik desítek 
poutačů. Náklady na tyto práce budou vymáhat po majitelích nosičů.   
Nově stát uzavřel dohodu s největším provozovatelem billboardů v Česku společností Czech Outdoor. Ta se 
zavázala odstranit všechny své nelegální reklamní nosiče do konce září. Zatím jich odstranila 477, dalších 184 
ještě firma odmontuje.   
"Odstraňovali jsme tempem, jaké bylo možné, taková ta zjednodušená představa, že se přijede a odklidí se 
billboard, tak to prostě nefunguje," říká jednatel společnosti Czech Outdoor Richard Fuxa.   
Nemáme kapacitu, říká ministr   
Rychlejšímu řešení nesvědčí situace, kdy povolení k záboru komunikace i rozhodnutí o nuceném odklizení 
vydává jeden odbor ministerstva dopravy. Podle informací ČT se této agendě věnoval jediný člověk. "Kapacitu, 
která to může dělat, tak tu prostě nemáme," přiznává ministr dopravy. Na otázku České televize, proč odbor 
personálně neposílí, odpověděl: "Není to tak jednoduché, protože to je speciální agenda."   
Tempo odstraňování poutačů kritizuje společnost Kverulant, která dokonce podala kvůli údajné liknavosti státu 

několik trestních oznámení, naposledy v dubnu, když do billboardu na D11 nabouralo auto a řidič zemřel. Státní 
zástupkyně ale oznámení odložila.   
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Zákazem billboardů se bude ještě zabývat Ústavní soud. Ten bude řešit stížnost skupiny 17 senátorů. Na verdikt 
čekají také provozovatelé, kteří následně zváží své další kroky vůči státu. Podaná ústavní stížnost je podle 
provozovatelů billboardů rovněž důvodem, proč dosud mnozí s odstraňováním billboardů otáleli.   
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Nařízení se netýká zastavěných území, kde se však 
nachází nejvíce reklamních ploch.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

137. Billboardy měly být odstraněny, porušuje se zákon, zdůrazňuje Vojtěch Razima   
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Řada billboardů stojí i rok poté, co v platnost vstoupil jejich zákaz schválený v roce 2012. Vojtěch Razima z 
nevládní organizace Kverulant.org upozorňuje, že stát zaspal a billboardy měly být dávno odstraněné.  

 
"Tady někdo v přímém přenosu porušuje zákon, všichni řidiči to vědí a stát s tím vůbec nic nedělá," říká ve 
Dvaceti minutách Radiožurnálu.  
Výmluvy na složitou legislativu podle něj neobstojí v konfrontaci s tím, že ŘSD a ministerstvo dopravy není 
jediným subjektem, který má ze zákona odstraňovat billboardy.   
Česká se na rozhodnutí Ústavního soudu, u něhož zákaz reklamy u dálnic napadla skupina senátorů.   
"Jsou tady ještě také kraje, které mají povinnosti odstraňovat billboardy na silnicích 1. třídy," vysvětluje s tím, že 
Jihočeský kraj už odstranil 400 billboardů z 500.   
Čtěte také   
‚Nešlo vzít pilku a jít odřezávat.‘U český dálnic stále zůstává 700 nelegálních billboardů   
Ministr dopravy Da Ťok často argumentuje, že by na tuto práci potřeboval právníky, právní postup je ale podle 
Razimy ve všech případech stejný. "Řídí se to stejným paragrafem, který explicitně vyjmenovává, co všechno má 
silniční správní úřad dělat a dokonce jaké na to má lhůty," uzavírá.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

138. Stát nefunguje, české vlajky u dálnic jsou toho řvoucím důkazem   

Skóre: 1.00 
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Rubrika: Komentáře 

Autor: Martin Fendrych 
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Odkaz: https://nazory.aktualne.cz/komentare/stat-nefunguje-billboardy-u-dalnic-jsou-toh... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 
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Stát je funkční, když v něm platí zákony. Když jsou úřady, firmy a občané nuceni zákony dodržovat, když je právo 
rychle vynucováno. Jestli stát zakáže  
 
Stát je funkční, když v něm platí zákony. Když jsou úřady, firmy a občané nuceni zákony dodržovat, když je právo 
rychle vynucováno. Jestli stát zakáže billboardy u dálnic a silnic první třídy, tak tam prostě nesmějí stát. Pokud 
tam drze trčí i rok po zákazu, stát nefunguje.  
 
Představte si situaci, kdy dejme tomu svalnatý muž mlátí ženu (nebo kohokoli jiného) na ulici, kolem kráčí 
policejní hlídka, chvíli masakru přihlíží, pak rozhodí rukama (chlap je moc silný) a jde dál. Hned víte: stát 
nefunguje.  
 
Jiný příklad: v Praze na Václavském náměstí si firma vyrábějící pervitin otevře stánek a veřejně zakázanou drogu 
prodává. Úřady a policie oznámí, že se to nesmí, pervitin je nelegální, ale firma prodává vesele dál, kolem se válí 
sjetí závislí. Opět víte, že stát nefunguje.  
 
Naprosto stejně víte, že je český stát k smíchu, když jedete po dálnicích či silnicích první třídy. Dál tu trčí asi tisíc 
billboardů, ač byly před rokem jasně, zákonně zakázány. Oproti předchozím příkladům jsou billboardy všude, po 
celé zemi, navíc již velmi dlouho některé opatřeny českou vlajkou, symbolem české státnosti. A některé billboardy 
u dálnic jsou klidně dál nabízeny k pronájmu. Šílené.  
 
Jedete, symbol české státnosti je jako prezervativ navlečen na zakázaných billboardech a tisíckrát vás upozorní 
na fakt, že stát viditelně nefunguje, ani "jako firma", ani jako právní subjekt.  
 
Problém s billboardy ohrožujícími řidiče (odvádějícími jejich pozornost) není jen rok starý, táhne se minimálně od 
roku 2012. Tehdy začal platit zákon a firmy měly pět let času na jejich odstranění. Loni 28. srpna zveřejnilo 
ministerstvo dopravy, jež řídí Dan Ťok (ANO), zprávu: "V pátek 1. září skončí lhůta, do kdy mají provozovatelé 
reklamy od dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy. Naplňuje se tak termín stanovený zákonem schváleným už 
před více než pěti lety. Ministerstvo dopravy k tomuto datu zahájí kroky vedoucí k odstranění reklamních poutačů 
podle stanovených podmínek. Ministerstvo bude jednat v souladu se zákonem a nebude ustupovat jakékoliv 
snaze billboardové lobby."  
 
Odstraněna však byla jen zhruba polovina poutačů. Za rok se stát veřejně projevil jako neschopa, slibotechna, 
srab, komik, trapák.  
Kdyby chvilku tahal pilku...  
 
Když tuto středu Dan Ťok mluvil o billboardech, beze studu řekl toto: "Odstraňování bohužel nejde tak rychle, jak 
bychom si přáli, může za to liknavost některých majitelů, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Rozhodně nešlo 
postupovat tak, že bychom po uplynutí zákonné lhůty pro odstranění reklamních nosičů mohli vzít pilku a jít 
odřezávat."  
 
Strašná věta. Pokud mi někdo na můj pozemek nezákonně postaví billboard, vezmu rozbrušovačku a podříznu 
ho. Přesně to měl Ťok u dálnic (tam je to jeho působnost, u silnic první třídy za billboardy odpovídají kraje) udělat, 
vzít pilku a podříznout ty nezákonné, životy lidí ohrožující stavby. Pervitin by taky prodávat nenechal, i kdyby měla 
firma na stánek povolení.  
 
Neschopnost státu máme denně na očích, denně se každý řidič učí: stát je k ničemu, nechává billboardové firmy 
porušovat zákon. Proč bych tedy já taky neporušoval? Proč bych měl jet jen 130 v hodině? Pojedu 200, ať si 
trhnou, aspoň se nestačím na ty zašpiněné české vlajky dívat.  
 
Jak jsou billboardy nebezpečné, o tom svědčí nehoda, jež se stala 7. dubna ve čtyři ráno na dálnici z Prahy na 
Hradec Králové. Řidič BMW vyjel z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, 
několikrát se přetočil a skončil v příkopu. Vypadl z auta, zemřel. Před jízdou pil alkohol, ale zemřel také kvůli 
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billboardu, který měl být dávno odstraněn.  
 
Neschopnost státu je navíc kryta. Obecně prospěšná organizace Kverulant.org letos v dubnu, po oné nehodě, 

podala na ministra dopravy Daniela Ťoka trestní oznámení a argumentovala tím, že jeho úřad ani osm měsíců po 
zákonném zákazu neodstranil billboardy. Státní zástupkyně trestní oznámení odložila. Důvod? Silniční zákon prý 
nestanoví lhůty k odstranění a likvidaci billboardů.  
 
Kverulant ovšem dokládá, že paragraf 25 zákona o pozemních komunikacích "přesně specifikuje, jak mají 

úředníci postupovat a jaké na to mají lhůty. Úřad je povinen do sedmi dnů vyzvat vlastníka nelegálního billboardu 
k jeho odstranění. Vlastník ho musí do pěti dnů odstranit, a pokud to neudělá, úřad musí reklamu do 15 dnů 
zakrýt a následně zajistit odstranění billboardu."  
 
Neschopní úředníci krytí žalobci? Super stát, takhle to na "špici Evropy" (Babiš) dotáhneme raz dva.  
 
Ale znovu, tu neschopnost a lhostejnost k zákonům máme denně na očích, je to ta nejlepší, reálná reklama na 
Dana Ťoka a na ANO.  
 
URL| https://nazory.aktualne.cz/komentare/stat-nefunguje-billboardy-u-dalnic-jsou-toho-rvoucim-
dukazem/rd6539d18ac3411e889f40cc47ab5f122/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

139. Kam mizí stamiliony korun z nemocnic? Zdravotnická zařízení si nechávají za velké peníze 
u externích firem dělat to, co dřív zvládala sama   
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Nemocnice utrácejí za externí služby typu úklid, praní prádla nebo stravování každý rok stovky milionů korun. 
Outsourcing nemocnic se přitom opakovaně dostává do hledáčku policie. Naposled při červencové razii v 
nemocnicích, které spolupracovaly s První chráněnou dílnou Tomáše Horáčka. Policie má podezření, že touto 
spoluprací zbytečně odteklo z nemocnic množství peněz externím firmám.  
 
Dnes si totiž nemocnice nechávají od firem dělat za velké peníze to, co dříve zvládly vlastními silami. "Před lety 
jsme si vařili, měli jsme vlastní prádelnu a také jsme si sami uklízeli. Pak ale nemocnice prádelnu zrušila a začala 
prádlo dovážet. Na úklid najala specializovanou firmu, která jen převzala naše uklízečky. Teď dokonce vozí 
externě i jídlo. Podle mě je to vyložená hloupost," stěžuje si sanitář velké nemocnice. "Dnes je prádlo horší kvality 
a uklizeno taky vždycky pořádně není. A to se ani radši neptám, kolik za to nemocnice platí."  
 
HN se na to zeptaly - obeslaly téměř 40 nemocnic po celé České republice. Ukázalo se, že nejvíce peněz platí 
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firmám za úklid, ostrahu, praní prádla a právní služby. Některé nemocnice si dokonce samy ani nevaří a jídlo pro 
zdravotníky a pacienty si nechávají dovážet. "Dobrý a schopný manažer si všechny obslužné činnosti zajišťuje 
vlastními pracovníky. Dodavatel totiž účtuje nejen své režijní a materiálové náklady, ale i zisk," připomíná však 
makroekonom Miro Vrána, který se zaměřuje právě na zdravotnictví.  
 
Kam mizí stamiliony korun z nemocnic  
 
další poslední  
 
Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyšel podle průzkumu sdružení Kverulant jeden kilogram prádla absolutně 

nejdráž.  
 
Ve Fakultní nemocnici Ostrava vyšel podle průzkumu sdružení Kverulant jeden kilogram prádla absolutně 

nejdráž.  
 
Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích je jednou z mála velkých nemocnic, které si perou samy.  
 
Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích je jednou z mála velkých nemocnic, které si perou samy.  
 
Celkem nalezeno: 2.  
 
Zobrazuji: 1 - 1.  
 
Další  
 
Konec  
 
Outsourcing kritizují i sami zdravotníci. "Pokud přirovnám fungování nemocnice k provozu běžné domácnosti, 
která žije z ruky do úst a občas si musí půjčit, nevidím jako cestu z dluhů to, že si bude objednávat jídlo v 
restauracích, aby ušetřila za provoz kuchyně, a místo vlastní pračky si začne platit služby prádelny," říká člen 
Odborového svazu zdravotnictví Petr Vaník.  
 
Vysoká cena za úklid  
 
Z odpovědí nemocnic je zřejmé, že k největším výdajům na externí služby patří náklady na úklid. A právě úklidové 
firmy jsou teď předmětem zájmu policie. Vyšetřuje nejen První chráněnou dílnu Tomáše Horáčka, ale také firmu 
MW Dias, konkrétně někdejšího člena její správní rady Igora Weisse. Z policejních odposlechů totiž vyplynulo, že 
si Tomáš Horáček měl říci o úplatek ve výši 7,2 milionu korun za to, že zajistí vítězství této firmy ve výběrovém 
řízení v Nemocnici Na Bulovce. S MW Dias přitom spolupracují i další nemocnice, z těch velkých například FN 
Olomouc, FN Ostrava nebo také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.  
 
Outsourcing v nemocnicích  
 
Zatímco některé nemocnice si perou, vaří a uklízejí samy, jiné si všechny tyto činnosti nechávají zajišťovat od 
externích firem. Zastánci outsourcingu říkají, že nemocnice má méně starostí, veškerou organizaci nechá na 
firmě. Odpůrci externích služeb naopak poukazují na to, že jde o zbytečný luxus, protože spolupráce s firmami 
nemocnici vždycky přinese vyšší náklady.  
 
V krajské nemocnici ve Zlíně, která má v posledních letech velké finanční problémy, přitom srovnávání 
průměrných nákladů na úklid vychází dráž než v ostatních špitálech. Nemocnice zaplatí firmě MW Dias každý rok 
celkem 42,1 milionu korun s DPH za úklid plochy o rozloze 58 tisíc metrů čtverečních, tedy kolem 60 Kč/m2 
měsíčně. To je téměř dvojnásobek toho, kolik v přepočtu zaplatí pražská Všeobecná fakultní nemocnice, ve které 
uklízí jiná firma. "Za úklid 140 tisíc m2 plochy zaplatíme celkem 59,6 milionu korun ročně, tedy v průměru 35 
korun za metr měsíčně," uvedl mluvčí Filip Brož.  
 
Ještě méně pak vychází uklízení v kutnohorské nemocnici, která si péči o čistotu zajišťuje sama. "Zaměstnáváme 
celkem 18 uklízeček a náklady v celé nemocnici vycházejí na 21,13 Kč/m2 za měsíc," říká ředitel nemocnice 
Zdeněk Heřmánek.  
 
Zlínská nemocnice se srovnání nákladů brání. "Uvedené ceny nereflektují to, zda jde o lůžkový pokoj, nebo 
operační sál, četnost úklidu ani způsob úklidu," říká mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Náklady na úklid jsou v 
pořádku i podle samotné firmy: "Cena, za kterou jsme uspěli ve veřejné zakázce, je zcela adekvátní," je 
přesvědčeno vedení MW Dias.  
 
To, že externí úklid bývá častokrát výhodný spíše pro firmu než pro samotný špitál, ale ukazují i jednoduché 
počty. Jakmile nemocnice začne nakupovat úklid externě, musí za službu platit navíc DPH, které je v tomto 
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případě 21 procent. "Nemocnicím, které si služby zajišťují vlastními zaměstnanci, tento náklad odpadá," říká Petr 
Fiala, ředitel Krajské zdravotní v Ústí, v níž většinu služeb provádějí její vlastní zaměstnanci. "Aby se externí firmě 
spolupráce s nemocnicí vyplatila, musí ještě generovat nějaký zisk," poukazuje.  
 
Nemocnice, které si externí služby platí, argumentují naopak tím, že soukromé firmy platí uklízečkám méně 
peněz, než když jsou zaměstnankyněmi nemocnice. "Platové tabulky ve zdravotnictví oproti soukromým firmám 
výrazně prodražují dělnické profese. Externí firma má smluvní, a tedy značně nižší platy zaměstnanců," 
zdůvodňuje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík, proč nemocnice přešla z vlastního úklidu na 
outsourcing od firmy MW Dias.  
 
Takový argument je ale podle zdravotníků nelogický. "Nemocnice častokrát propustí uklízečky, které dříve byly 
jejími zaměstnanci a přejdou pod externí firmu, která jim za stejné množství práce dává méně peněz. Jak asi 
vypadá motivace takových uklízeček a jak vypadá kvalita takového úklidu?" říká Petr Vaník z Odborového svazu 
zdravotní péče.  
 
Jeho slova potvrzují i zkušenosti samotných nemocnic. Například Nemocnice České Budějovice před několika 
lety ukončila smlouvu s externí firmou a začala si uklízet sama. "Za stejnou cenu máme nyní podstatně čistší 
nemocnici než dříve. Své vlastní zaměstnance si můžeme lépe sami úkolovat a kontrolovat," říká mluvčí Iva 
Nováková.  
 
Zapáchající prádlo, roztrhané kalhoty  
 
Stejné problémy zažívají nemocnice i v případě praní prádla. Mnohé z nich před časem zrušily své draze 
zrekonstruované prádelny a začaly využívat služeb externích firem. Jak vysoké částky nemocnice za praní prádla 
platí, ukázal průzkum sdružení Kverulant. Nejhůře dopadla Fakultní nemocnice Ostrava, kde vyšel jeden 

kilogram prádla absolutně nejdráž. "FN Ostrava zaplatila za sledované období 120 milionů korun. Pokud by za 
tyto služby platila cenu průměrnou, zaplatila by o 55 milionů korun méně," napsali před dvěma lety autoři studie.  
 
Do ostravské fakultní nemocnice dodává prádlo firma Renatex, která pere i pro Městskou nemocnici Ostrava. 
Tam přitom nemají se službami od této firmy zrovna nejlepší zkušenost. "Pozastavena výměna osobního a 
ložního prádla z důvodu alergických reakcí," píše se v zápisu z porady vrchních sester a nelékařského 
zdravotního personálu v březnu 2016. Stížnosti na kvalitu prádla pak pokračují i v dalších měsících. V listopadu 
sestry upozorňují nové vedení nemocnice na to, že některá oddělení dostávají prádlo v jiných velikostech, než si 
objednala. "Po vyprání se prádlo srazí, u déle používaných halen se ukazují nevyprané fleky v podpaží, dorazily 
roztrhané kalhoty bez knoflíků, světlezelené směnné prádlo často zapáchá," stěžují si sestry v zápisu, jehož znění 
mají Hospodářské noviny k dispozici.  
 
V čem je tedy přínos outsourcingu prádla? Proč vlastně nemocnice před devíti lety přešla na externí dodávky? 
Nebylo by lepší, kdyby si nemocnice prala své prádlo sama? Odpovědi na tyto otázky chtěl letos na jaře znát i 
ostravský lékař Vít Mareček. Magistrát města Ostravy mu v květnu napsal: "Přechod na komplexní servis prádla 
externím dodavatelem je z čistě ekonomického hlediska srovnatelný. Přechod na externího dodavatele však 
přinesl zlepšení služeb v oblasti dodávek prádla," odpověděl mu letos v květnu ostravský magistrát.  
 
Ze stížností sester je ale vidět pravý opak - kvalita prádla jde dolů. Poté, co se o tuto otázku začaly zajímat 
Hospodářské noviny, dává vedení nemocnice od firmy ruce pryč. Říká, že smlouvy s Renatexem podepisoval 
předchozí management Městské nemocnice Ostrava. "V nejbližší době připravujeme vyhlášení veřejné zakázky 
na dodávku a praní prádla," uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Firma Renatex se brání s tím, že 
poskytuje kvalitní služby. "Můžeme konstatovat, že jsme ani od vedení, ani od odborových svazů neobdrželi 
žádné stížnosti," tvrdí.  
 
Smlouvu s firmou Renatex podepsala loni také největší česká nemocnice FN Motol. Renatex má dohromady s 
firmou Pragoperun FNM podle smlouvy z ledna 2017 získat od nemocnice téměř 186 milionů korun za "realizaci 
investičních opatření a ceny managementu služby prádla".  
 
Až donedávna si přitom nemocnice prala veškeré prádlo sama a byla hrdá na to, jak pere levně a kvalitně. "V 
žebříčcích kvality praní prádla v nemocnicích se Motol umisťoval mezi nejlepšími," říkala v tisku ještě nedávno 
vedoucí provozního odboru Zdenka Piksová. FN Motol má zhruba dva tisíce lůžek a podle údajů z výročních 
zpráv prala ještě před několika lety za 11 milionů ročně. To je méně, než kolik vydají řádově menší nemocnice v 
krajích. Před dvěma lety ale oznámila, že je technologie prádelny zastaralá a neefektivní, a tudíž je potřeba takto 
rozsáhlé investice.  
 
"Není v ekonomických možnostech nemocnice zainvestovat nákladnou rekonstrukci prádelny, která byla nezbytně 
nutná. Dnes bychom už za prádlo platili mnohem více, jelikož ty 25 let staré stroje by měly např. mnohem větší 
spotřebu energie," říká mluvčí nemocnice Pavla Daňková, podle které se tak nemocnici náklady na outsourcing 
vrátí.  
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Odborníci na prádelenství ale rozhodnutí FN Motol nerozumí. "Po takové rekonstrukci by dokázal Motol vyprat pro 
všech pět velkých nemocnic v Praze. Tlaky komerčních prádelen na rušení vlastních nemocničních prádelen a na 
přechod k drahému pronájmu prádla jsou bohužel patrné v řadě nemocnic včetně FN Motol," říká Jiří Exnar, 
bývalý dlouholetý předseda Asociace prádelen a čistíren.  
 
Také Zlínská nemocnice Tomáše Bati si ještě loni prala prádlo sama. Letos v srpnu ale uzavřela také s firmou 
Renatex smlouvu na komplexní prádelenský servis. Za čtyři roky zaplatí firmě 106 milionů korun.  
 
Jde to i jinak  
 
Jednou z mála velkých nemocnic, které si perou samy, je Ústřední vojenská nemocnice v Praze. "Důvodem je 
mnohem nižší finanční náročnost, než kdybychom prádlo zajišťovali externě," říká vedoucí prádelny ÚVN Ondřej 
Mikoláš a tvrzení dokládá konkrétním příkladem. "Když máme rozbitou pračku a nemůžeme si prát sami, službu 
nám po tu dobu zajišťuje externí firma. Podle faktur pak vidíme obrovský finanční rozdíl nákladů na praní."  
 
Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že si chce na spolupráci nemocnic s externími firmami posvítit. Na pokyn ministra 
budou muset nemocnice všechny smlouvy starší osmi let přesoutěžit.  
 
URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66230270-kam-mizi-stamiliony-korun-z-nemocnic-zdravotnicka-zarizeni-si-
nechavaji-za-velke-penize-u-externich-firem-delat-to-co-driv-zvladala-sama  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil soutěž na nákup vysílaček pro celníky za desítky miliónů 
korun. Důvodem byly diskriminační zadávací podmínky Generálního ředitelství cel ČR.  
 
"Zadavatel nedodržel zásadu zákazu diskriminace, když požadoval, aby uchazeči měli servisní středisko pouze 
na území České republiky. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci," řekl Novinkám mluvčí 
ÚOHS Martin Švanda. Ředitelství cel navíc musí uhradit náklady řízení ve výši 30 tisíc korun.  
 
Zadávací řízení celníků na nákup speciálních radiostanic úřad zrušil v polovině srpna, nyní na rozhodnutí 
upozornil server Kverulant.org, který proti soutěži podával námitku.  

 
Předmětem zakázky byla dodávka více než šesti stovek vysílaček a montáž části z nich do vozidel. Nabídková 
cena neměla přesáhnout 56,2 miliónu korun včetně DPH. Generální ředitelství cel nyní bude muset vypsat novou 
soutěž.  

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://www.novinky.cz/ekonomika/482740-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-vysilacky-pro-celniky.html
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 198 

 

 
URL| https://www.novinky.cz/ekonomika/482740-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-vysilacky-pro-celniky.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel.  
 
Cena chystaného obchodu byla nejméně dvojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované 
soutěže a to se mu podařilo, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 
soutěž zrušil. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a dodržovat platné zákony a podarujete 
ho částkou 500 Kč. V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček. To bylo zrušeno a 
pak znovu vyhlášeno s termínem pro podání nabídek do 16. ledna 2018. V obou případech byly zadávací 
podmínky ušity na míru jen jedinému dodavateli vysílaček, firmě KonekTel. A nikdo jiný se také do soutěže také 
nepřihlásil. K úspěšné účasti v soutěži bylo třeba potvrzení výrobce, že uchazeč vůbec může vysílačky zadavateli 
dodat. Už tato podmínka, dle Kverulantových informací, vyloučila všechny ostatní partnery Motorola, protože 
nikdo jiný než KonekTel by býval potvrzení výrobce stejně nedostal. Podmínka obsahující předložení prohlášení o 
shodě dodávaných zařízení na trh EU vylučuje všechny další výrobce, protože technologii P25 do EU dodává 
pouze Motorola. Další těžko splnitelnou podmínkou pro dodavatele z ostatních zemí EU je existence servisního 
středisko na území ČR. Za diskriminační lze považovat i požadavek na dodání vzorků, které by pro potencionální 
dodavatele znamenalo nutnost velké a nejisté investice do technologie s velmi omezeným 
uplatněním. Kverulant se s firmou KonekTel nesetkává poprvé. V roce 2013 si pražský dopravní podnik 

přichystal další tunel. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Vtip spočíval v tom, že jediným možným účastníkem 
byla hlídací agentura, jejíž partner disponuje certifikátem pro vysílačku Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. Tím byla 
v České republice jen a pouze firma KonekTel. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i 
zastavit. Díky Kverulantovi tak dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Podrobnosti 
lze nalézt v Kverulantově kauze JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Nyní však zpět 
k zakázce pro celníky. Ve specifikaci zakázky je dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání a montáž 260 
kusů vozidlových vysílaček za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním standardu 
P25, který používají bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se pro tento 
účel používají jiné systémy, zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela srovnatelné, 
schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Celníci kdysi patrně dostali několik 
vysílaček systému Motorola P25 darem od ambasády USA, ale již dávno nastal čas se ze závislosti na jediném 
dodavateli vymanit. Závislost na jediném dodavateli se nejen v české kotlině stala takovým fenoménem, že pro ni 
existuje speciální termín, "vendor lock-in". Kam vede vendor lock-in v kombinaci s pořádným tunelem, dobře 
ilustruje nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy korun. Přitom CRAB byl a je v 
zásadě jen trochu lepší excelová tabulka. Na celém výběrovém řízení je také velmi podezřelá skutečnost, že 
podle specifikace radiostanic uvedené v zadávací dokumentaci není k vysílačkám poptávána funkce šifrování, 
GPS ani ManDown (funkce "ležící muž" aktivuje nouzový stav v případě, že se vysílačka dostane do vodorovné 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Predrazene-vysilacky-pro-celniky-550582?utm_source=nm&utm_medium=xml
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nebo převrácené polohy a setrvá v ní po určitou dobu). Celníci pouze požadují, aby vysílačky měly možnost tyto 
funkce v budoucnu doplnit. Patrně i velký fanoušek otevřenosti státní správy bude souhlasit, že funkcionalita 
šifrování je pro celníky naprosto klíčová. Radiostanice pro systém P25 lze velmi pohodlně odposlouchávat 
skenerem v ceně cca 12 tisíc korun. Pokud si tedy celníci skutečně koupí vysílačky od KonekTelu, bude nejspíš 
následovat výběrové řízení na zabezpečení nových vysílaček proti odposlechu. A jediným možným dodavatelem 
bude naprosto nepřekvapivě nejspíš opět pouze KonekTel. Mimochodem, radiostanice již zmíněného systému 
DMR, které jsou rovněž používány bezpečnostními složkami, mají digitální šifrování jako základní funkci, kterou 
není třeba zvlášť připlácet. V únoru 2018 Kverulantovi přišel dopis, ve kterém mu advokátní kancelář KonekTelu 
vyhrožuje soudní žalobou, pokud tuto kauzu ze svých stránek do osmy dnů nestáhne a neuveřejní KonekTelem 
předepsanou omluvu. Ani jedno z toho Kverulantsamozřejmě neudělá, a pokud ho bude KonekTel skutečně 
žalovat, nebude to patrně první podobná soudní pře, kterou Kverulant vyhraje. Kverulant.org v kauze 

KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol 
smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl 
milionu korun. Kverulantoznačil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal 

stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za "šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících 
informací" a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, 
že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani se za její uveřejnění nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí 
se Ekospol odvolal. Kverulant věří, že se mu podaří přesvědčit i odvolací soud o tom, že veřejnost má právo 

veřejně nazývat věci pravými jmény. Podrobnosti lez nalézt v kauze JAK EKOSPOL ŽALOVAL KVERULANTA O 
10 MILIONŮ. Kverulant se v lednu 2018 obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana 

Poulíčka a v dopise ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o schůzku, ze 
které Kverulant pořídil videozáznam. Velitel celníků generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na 

vysílačky obhajoval. Kverulanta však brigádní generál Poulíček a ani jeho podřízení naprosto nepřesvědčili, a 
proto podal podmět k zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k Úřadu na 
ochranu hospodářské soutěže, přestože ho poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přišel na 10 tisíc 
korun. Kverulant doufá, že ÚOHS nařídí celníků fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, na 
co Kverulant upozorňuje. Zákon o zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky 

společnosti s nezaknihovanými akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů, které jsou akciovými 
společnosti, byl přijat s cílem zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. To 
zejména z důvodu, že u zaknihovaných akcií je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť 
pro zaknihování akcií je nezbytné, aby akcionáři měli zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované 
akcie. A firma KonekTel tuto zákonnou podmínku začala splňovat až dne 15. 11. 2017, kdy došlo k zápisu změn v 
obchodním rejstříku. Přesto firma KonekTel vyhrála nejméně 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů korun, i 
když z nich měla být okamžitě vyloučena. Zanedlouho po tom, co Kverulant podal podnět na ÚHOS, vyšlo 

najevo, že firma KonekTel má za 130 milionů dodat i vysílačky pro Hradní stráž. I v tomto případě byl nejspíš 
porušen zákon. Jak už bylo řečeno, firma KonekTel zákonnou podmínku o transparentním vlastníkovi začala 
splňovat až 15. listopadu roku 2017. Tedy téměř dva měsíce po původním termínu na odevzdání 
přihlášek. Kverulant v této věci podal v březnu 2018 další podmět k antimonopolnímu úřadu. Krátce po tomto 

podání reportoval o problematickém hradním nákupnu Ekonomický deník a přinesl i stanovisko Ministerstva 
obrany, které výběr organizovalo. Termín uzávěrky soutěže údajně nebyl posunut, aby se mohla zúčastnit 
problematická firma KonekTel, ale důvodem pro posunutí termínu pro podání nabídek prý byly dvě žádosti od 
firmy pd com o vysvětlení zadávací dokumentace. Jenže podle zjištění Ekonomického deníku firma pd com 
nejspíš ani nesplňovala technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou ministerstvo obrany podmiňovalo 
prokázáním seznamu významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž hodnota byla alespoň 60 milionů 
korun. Z výpisu z obchodního rejstříku firmy pd com vyplývá, že byla založena 31. října 2014, má základní kapitál 
pouhých 1.000 korun a v roce 2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak firma pd com hospodařila v roce 2016, 
není zřejmé, jelikož ve sbírce listin na internetu není uvedena účetní uzávěrka za rok 2016. Nepřímým důkazem 
je také to, že právě protežovaný KonekTel byl jedinou firmou, která se do tendru nakonec přihlásila. Kverulantova 
snaha zastavit expanzi rozežraného státu byla nakonec úspěšná. Z důvodu porušení zákona o zadávání 
veřejných zakázek v září 2018 zrušil ÚOHS výběrové řízení na dodávku 360 kusů ručních vysílaček a dodání a 
montáž 260 kusů vozidlových vysílaček. Také celníkům uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 000 
korun. Úřad dal zapravdu Kverulantovi, který od začátku tvrdil, že žádnou soutěž však nešlo protože zadávací 
podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli. ÚOHS v rozhodnutí uvádí: "Úřad konstatuje, že 
zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 2 zákona, 
když omezil v rámci požadavku podle § 79 citovaného zákona v článku VI. Podmínky kvalifikace zadávací 
dokumentace dispozici sídlem servisního střediska pouze na území České republiky, čímž stanovil zadávací 
podmínky v rozporu se zákonem." Kverulant má velkou radost, že ÚOHS celníků zrušil fingovanou soutěž a 

doufá, že antimonopolní úřad nakonec zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich nezákonnost. Pomozte 
Kverulantovi zastavit rozežraný stát, přimět úředníky nestrkat naše peníze do kapes pochybné firmy a dodržovat 
platné zákony. Nebo se staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. I vaše 
koruna denně mu pomůže vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. A konečně 
Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen 
několik vteřin. A co je důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Predrazene-vysilacky-pro-celniky-
550582?utm_source=nm&utm_medium=xml  
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Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel.  
 
Cena chystaného obchodu byla nejméně dvojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované 
soutěže a to se mu podařilo, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 
soutěž zrušil. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a dodržovat platné zákony a podarujete 
ho částkou 500 Kč.   
V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček. To bylo zrušeno a pak znovu vyhlášeno 
s termínem pro podání nabídek do 16. ledna 2018. V obou případech byly zadávací podmínky ušity na míru jen 
jedinému dodavateli vysílaček, firmě KonekTel. A nikdo jiný se také do soutěže také nepřihlásil. K úspěšné účasti 
v soutěži bylo třeba potvrzení výrobce, že uchazeč vůbec může vysílačky zadavateli dodat. Už tato podmínka, dle 
Kverulantových informací, vyloučila všechny ostatní partnery Motorola, protože nikdo jiný než KonekTel by býval 
potvrzení výrobce stejně nedostal. Podmínka obsahující předložení prohlášení o shodě dodávaných zařízení na 
trh EU vylučuje všechny další výrobce, protože technologii P25 do EU dodává pouze Motorola. Další těžko 
splnitelnou podmínkou pro dodavatele z ostatních zemí EU je existence servisního středisko na území ČR. Za 
diskriminační lze považovat i požadavek na dodání vzorků, které by pro potencionální dodavatele znamenalo 
nutnost velké a nejisté investice do technologie s velmi omezeným uplatněním.   
Kverulant se s firmou KonekTel nesetkává poprvé. V roce 2013 si pražský dopravní podnik přichystal další tunel. 

Šlo o dodávku předražené ostrahy. Vtip spočíval v tom, že jediným možným účastníkem byla hlídací agentura, 
jejíž partner disponuje certifikátem pro vysílačku Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. Tím byla v České republice jen 
a pouze firma KonekTel. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i zastavit. Díky Kverulantovi 
tak dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Podrobnosti lze nalézt v Kverulantově 
kauze JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU.   
Nyní však zpět k zakázce pro celníky. Ve specifikaci zakázky je dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání a 
montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním 
standardu P25, který používají bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se 
pro tento účel používají jiné systémy, zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela 
srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Celníci kdysi patrně 
dostali několik vysílaček systému Motorola P25 darem od ambasády USA, ale již dávno nastal čas se ze 
závislosti na jediném dodavateli vymanit. Závislost na jediném dodavateli se nejen v české kotlině stala takovým 
fenoménem, že pro ni existuje speciální termín, "vendor lock-in". Kam vede vendor lock-in v kombinaci s 
pořádným tunelem, dobře ilustruje nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy 
korun. Přitom CRAB byl a je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka.   
Na celém výběrovém řízení je také velmi podezřelá skutečnost, že podle specifikace radiostanic uvedené v 
zadávací dokumentaci není k vysílačkám poptávána funkce šifrování, GPS ani ManDown (funkce "ležící muž" 
aktivuje nouzový stav v případě, že se vysílačka dostane do vodorovné nebo převrácené polohy a setrvá v ní po 
určitou dobu). Celníci pouze požadují, aby vysílačky měly možnost tyto funkce v budoucnu doplnit. Patrně i velký 
fanoušek otevřenosti státní správy bude souhlasit, že funkcionalita šifrování je pro celníky naprosto klíčová. 
Radiostanice pro systém P25 lze velmi pohodlně odposlouchávat skenerem v ceně cca 12 tisíc korun. Pokud si 
tedy celníci skutečně koupí vysílačky od KonekTelu, bude nejspíš následovat výběrové řízení na zabezpečení 
nových vysílaček proti odposlechu. A jediným možným dodavatelem bude naprosto nepřekvapivě nejspíš opět 
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pouze KonekTel. Mimochodem, radiostanice již zmíněného systému DMR, které jsou rovněž používány 
bezpečnostními složkami, mají digitální šifrování jako základní funkci, kterou není třeba zvlášť připlácet.   
V únoru 2018 Kverulantovi přišel dopis, ve kterém mu advokátní kancelář KonekTelu vyhrožuje soudní žalobou, 
pokud tuto kauzu ze svých stránek do osmy dnů nestáhne a neuveřejní KonekTelem předepsanou omluvu. Ani 
jedno z toho Kverulant samozřejmě neudělá, a pokud ho bude KonekTel skutečně žalovat, nebude to patrně 
první podobná soudní pře, kterou Kverulant vyhraje. Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 

odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho 
radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto 

jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova 
webu, uveřejnění omluvy za "šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací" a inzerci této omluvy za 
10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a 
ani se za její uveřejnění nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal. Kverulant věří, že se mu 

podaří přesvědčit i odvolací soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Podrobnosti 
lez nalézt v kauze JAK EKOSPOL ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ.   
Kverulant se v lednu 2018 obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise 
ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o schůzku, ze které Kverulant pořídil 

videozáznam. Velitel celníků generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval.   
Kverulanta však brigádní generál Poulíček a ani jeho podřízení naprosto nepřesvědčili, a proto podal podmět k 
zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže, přestože ho poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přišel na 10 tisíc korun. Kverulant doufá, že 
ÚOHS nařídí celníků fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o 

zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnosti s nezaknihovanými 
akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů, které jsou akciovými společnosti, byl přijat s cílem zvýšení 
transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. To zejména z důvodu, že u zaknihovaných akcií 
je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť pro zaknihování akcií je nezbytné, aby 
akcionáři měli zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. A firma KonekTel tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až dne 15. 11. 2017, kdy došlo k zápisu změn v obchodním rejstříku. Přesto firma 
KonekTel vyhrála nejméně 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů korun, i když z nich měla být okamžitě 
vyloučena.   
Zanedlouho po tom, co Kverulant podal podnět na ÚHOS, vyšlo najevo, že firma KonekTel má za 130 milionů 

dodat i vysílačky pro Hradní stráž. I v tomto případě byl nejspíš porušen zákon. Jak už bylo řečeno, firma 
KonekTel zákonnou podmínku o transparentním vlastníkovi začala splňovat až 15. listopadu roku 2017. Tedy 
téměř dva měsíce po původním termínu na odevzdání přihlášek. Kverulant v této věci podal v březnu 2018 další 

podmět k antimonopolnímu úřadu. Krátce po tomto podání reportoval o problematickém hradním nákupnu 
Ekonomický deník a přinesl i stanovisko Ministerstva obrany, které výběr organizovalo. Termín uzávěrky soutěže 
údajně nebyl posunut, aby se mohla zúčastnit problematická firma KonekTel, ale důvodem pro posunutí termínu 
pro podání nabídek prý byly dvě žádosti od firmy pd com o vysvětlení zadávací dokumentace. Jenže podle 
zjištění Ekonomického deníku firma pd com nejspíš ani nesplňovala technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou 
ministerstvo obrany podmiňovalo prokázáním seznamu významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž 
hodnota byla alespoň 60 milionů korun. Z výpisu z obchodního rejstříku firmy pd com vyplývá, že byla založena 
31. října 2014, má základní kapitál pouhých 1.000 korun a v roce 2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak firma 
pd com hospodařila v roce 2016, není zřejmé, jelikož ve sbírce listin na internetu není uvedena účetní uzávěrka 
za rok 2016. Nepřímým důkazem je také to, že právě protežovaný KonekTel byl jedinou firmou, která se do 
tendru nakonec přihlásila.   
Kverulantova snaha zastavit expanzi rozežraného státu byla nakonec úspěšná. Z důvodu porušení zákona o 
zadávání veřejných zakázek v září 2018 zrušil ÚOHS výběrové řízení na dodávku 360 kusů ručních vysílaček a 
dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček. Také celníkům uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 
000 korun. Úřad dal zapravdu Kverulantovi, který od začátku tvrdil, že žádnou soutěž však nešlo protože 
zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli. ÚOHS v rozhodnutí uvádí: "Úřad konstatuje, 
že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 2 
zákona, když omezil v rámci požadavku podle § 79 citovaného zákona v článku VI. Podmínky kvalifikace 
zadávací dokumentace dispozici sídlem servisního střediska pouze na území České republiky, čímž stanovil 
zadávací podmínky v rozporu se zákonem."   
Kverulant má velkou radost, že ÚOHS celníků zrušil fingovanou soutěž a doufá, že antimonopolní úřad nakonec 

zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich nezákonnost. Pomozte Kverulantovi zastavit rozežraný stát, přimět 
úředníky nestrkat naše peníze do kapes pochybné firmy a dodržovat platné zákony. Nebo se staňte se 
Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. I vaše koruna denně mu pomůže vyhrát 
v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. A konečně Kverulanta můžete podpořit i 
nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je 
důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel.  
 
Cena chystaného obchodu byla nejméně dvojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované 
soutěže a to se mu podařilo, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 
soutěž zrušil. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a dodržovat platné zákony a podarujete 
ho částkou 500 Kč.   
V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček. To bylo zrušeno a pak znovu vyhlášeno 
s termínem pro podání nabídek do 16. ledna 2018. V obou případech byly zadávací podmínky ušity na míru jen 
jedinému dodavateli vysílaček, firmě KonekTel. A nikdo jiný se také do soutěže také nepřihlásil. K úspěšné účasti 
v soutěži bylo třeba potvrzení výrobce, že uchazeč vůbec může vysílačky zadavateli dodat. Už tato podmínka, dle 
Kverulantových informací, vyloučila všechny ostatní partnery Motorola, protože nikdo jiný než KonekTel by býval 
potvrzení výrobce stejně nedostal. Podmínka obsahující předložení prohlášení o shodě dodávaných zařízení na 
trh EU vylučuje všechny další výrobce, protože technologii P25 do EU dodává pouze Motorola. Další těžko 
splnitelnou podmínkou pro dodavatele z ostatních zemí EU je existence servisního středisko na území ČR. Za 
diskriminační lze považovat i požadavek na dodání vzorků, které by pro potencionální dodavatele znamenalo 
nutnost velké a nejisté investice do technologie s velmi omezeným uplatněním.   
Kverulant se s firmou KonekTel nesetkává poprvé. V roce 2013 si pražský dopravní podnik přichystal další tunel. 

Šlo o dodávku předražené ostrahy. Vtip spočíval v tom, že jediným možným účastníkem byla hlídací agentura, 
jejíž partner disponuje certifikátem pro vysílačku Motorola Dimetra IP, verze R 8.1. Tím byla v České republice jen 
a pouze firma KonekTel. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i zastavit. Díky Kverulantovi 
tak dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Podrobnosti lze nalézt v Kverulantově 
kauze JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU.   
Nyní však zpět k zakázce pro celníky. Ve specifikaci zakázky je dodávka 360 kusů ručních vysílaček a dodání a 
montáž 260 kusů vozidlových vysílaček za předpokládanou cenu 56 milionů korun. To vše ve vskutku speciálním 
standardu P25, který používají bezpečnostní složky v USA a který v ČR prodává jen firma KonekTel. V Evropě se 
pro tento účel používají jiné systémy, zejména technologie DMR a TETRA. Tyto technologie jsou zcela 
srovnatelné, schopné P25 plně nahradit a díky konkurenci mohou být i výrazně levnější. Celníci kdysi patrně 
dostali několik vysílaček systému Motorola P25 darem od ambasády USA, ale již dávno nastal čas se ze 
závislosti na jediném dodavateli vymanit. Závislost na jediném dodavateli se nejen v české kotlině stala takovým 
fenoménem, že pro ni existuje speciální termín, "vendor lock-in". Kam vede vendor lock-in v kombinaci s 
pořádným tunelem, dobře ilustruje nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy 
korun. Přitom CRAB byl a je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka.   
Na celém výběrovém řízení je také velmi podezřelá skutečnost, že podle specifikace radiostanic uvedené v 
zadávací dokumentaci není k vysílačkám poptávána funkce šifrování, GPS ani ManDown (funkce "ležící muž" 
aktivuje nouzový stav v případě, že se vysílačka dostane do vodorovné nebo převrácené polohy a setrvá v ní po 
určitou dobu). Celníci pouze požadují, aby vysílačky měly možnost tyto funkce v budoucnu doplnit. Patrně i velký 
fanoušek otevřenosti státní správy bude souhlasit, že funkcionalita šifrování je pro celníky naprosto klíčová. 
Radiostanice pro systém P25 lze velmi pohodlně odposlouchávat skenerem v ceně cca 12 tisíc korun. Pokud si 
tedy celníci skutečně koupí vysílačky od KonekTelu, bude nejspíš následovat výběrové řízení na zabezpečení 
nových vysílaček proti odposlechu. A jediným možným dodavatelem bude naprosto nepřekvapivě nejspíš opět 
pouze KonekTel. Mimochodem, radiostanice již zmíněného systému DMR, které jsou rovněž používány 
bezpečnostními složkami, mají digitální šifrování jako základní funkci, kterou není třeba zvlášť připlácet.   
V únoru 2018 Kverulantovi přišel dopis, ve kterém mu advokátní kancelář KonekTelu vyhrožuje soudní žalobou, 
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pokud tuto kauzu ze svých stránek do osmy dnů nestáhne a neuveřejní KonekTelem předepsanou omluvu. Ani 
jedno z toho Kverulant samozřejmě neudělá, a pokud ho bude KonekTel skutečně žalovat, nebude to patrně 
první podobná soudní pře, kterou Kverulant vyhraje. Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 

odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho 
radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto 

jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova 
webu, uveřejnění omluvy za "šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací" a inzerci této omluvy za 
10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a 
ani se za její uveřejnění nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal. Kverulant věří, že se mu 

podaří přesvědčit i odvolací soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Podrobnosti 
lez nalézt v kauze JAK EKOSPOL ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ.   
Kverulant se v lednu 2018 obrátil na generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka a v dopise 
ho požádal, aby výběrové řízení zrušil. Ten Kverulanta požádal o schůzku, ze které Kverulant pořídil 

videozáznam. Velitel celníků generál Poulíček společně se svými podřízenými tendr na vysílačky obhajoval.   
Kverulanta však brigádní generál Poulíček a ani jeho podřízení naprosto nepřesvědčili, a proto podal podmět k 
zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z moci úřední k Úřadu na ochranu hospodářské 
soutěže, přestože ho poplatek za podnět k antimonopolnímu úřadu přišel na 10 tisíc korun. Kverulant doufá, že 
ÚOHS nařídí celníků fingovanou soutěž zrušit. To ale není to jediné, na co Kverulant upozorňuje. Zákon o 

zadávání veřejných zakázek od října 2016 zakázal zadávat veřejné zakázky společnosti s nezaknihovanými 
akciemi. Požadavek na zaknihování akcií uchazečů, které jsou akciovými společnosti, byl přijat s cílem zvýšení 
transparentnosti veřejných zakázek a posílení boje proti korupci. To zejména z důvodu, že u zaknihovaných akcií 
je eliminován prostor pro zakrytí jejich skutečných vlastníků, neboť pro zaknihování akcií je nezbytné, aby 
akcionáři měli zřízeny speciální majetkové účty evidující zaknihované akcie. A firma KonekTel tuto zákonnou 
podmínku začala splňovat až dne 15. 11. 2017, kdy došlo k zápisu změn v obchodním rejstříku. Přesto firma 
KonekTel vyhrála nejméně 17 zadávacích řízení za více než 30 milionů korun, i když z nich měla být okamžitě 
vyloučena.   
Zanedlouho po tom, co Kverulant podal podnět na ÚHOS, vyšlo najevo, že firma KonekTel má za 130 milionů 

dodat i vysílačky pro Hradní stráž. I v tomto případě byl nejspíš porušen zákon. Jak už bylo řečeno, firma 
KonekTel zákonnou podmínku o transparentním vlastníkovi začala splňovat až 15. listopadu roku 2017. Tedy 
téměř dva měsíce po původním termínu na odevzdání přihlášek. Kverulant v této věci podal v březnu 2018 další 

podmět k antimonopolnímu úřadu. Krátce po tomto podání reportoval o problematickém hradním nákupnu 
Ekonomický deník a přinesl i stanovisko Ministerstva obrany, které výběr organizovalo. Termín uzávěrky soutěže 
údajně nebyl posunut, aby se mohla zúčastnit problematická firma KonekTel, ale důvodem pro posunutí termínu 
pro podání nabídek prý byly dvě žádosti od firmy pd com o vysvětlení zadávací dokumentace. Jenže podle 
zjištění Ekonomického deníku firma pd com nejspíš ani nesplňovala technickou kvalifikaci veřejné zakázky, kterou 
ministerstvo obrany podmiňovalo prokázáním seznamu významných zakázek od září 2014 do září 2017, jejichž 
hodnota byla alespoň 60 milionů korun. Z výpisu z obchodního rejstříku firmy pd com vyplývá, že byla založena 
31. října 2014, má základní kapitál pouhých 1.000 korun a v roce 2015 vykázala tržby 139 tisíc korun. Jak firma 
pd com hospodařila v roce 2016, není zřejmé, jelikož ve sbírce listin na internetu není uvedena účetní uzávěrka 
za rok 2016. Nepřímým důkazem je také to, že právě protežovaný KonekTel byl jedinou firmou, která se do 
tendru nakonec přihlásila.   
Kverulantova snaha zastavit expanzi rozežraného státu byla nakonec úspěšná. Z důvodu porušení zákona o 
zadávání veřejných zakázek v září 2018 zrušil ÚOHS výběrové řízení na dodávku 360 kusů ručních vysílaček a 
dodání a montáž 260 kusů vozidlových vysílaček. Také celníkům uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 
000 korun. Úřad dal zapravdu Kverulantovi, který od začátku tvrdil, že žádnou soutěž však nešlo protože 
zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli. ÚOHS v rozhodnutí uvádí: "Úřad konstatuje, 
že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel zásadu zákazu diskriminace stanovenou v § 6 odst. 2 
zákona, když omezil v rámci požadavku podle § 79 citovaného zákona v článku VI. Podmínky kvalifikace 
zadávací dokumentace dispozici sídlem servisního střediska pouze na území České republiky, čímž stanovil 
zadávací podmínky v rozporu se zákonem."   
Kverulant má velkou radost, že ÚOHS celníků zrušil fingovanou soutěž a doufá, že antimonopolní úřad nakonec 

zruší i ostatní zde uvedené soutěže pro jejich nezákonnost. Pomozte Kverulantovi zastavit rozežraný stát, přimět 
úředníky nestrkat naše peníze do kapes pochybné firmy a dodržovat platné zákony. Nebo se staňte se 
Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. I vaše koruna denně mu pomůže vyhrát 
v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. A konečně Kverulanta můžete podpořit i 
nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je 
důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

144. Antimonopolní úřad zrušil tendr na vysílačky pro celníky   

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 204 

 

Skóre: 1.00 

Název: Antimonopolní úřad zrušil tendr na vysílačky pro celníky 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 07.09.2018 

Zpracováno: 07.09.2018 14:31:38 

Odkaz: https://www.novinky.cz/ekonomika/482740-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-
vysil...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180907700102 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil soutěž na nákup vysílaček pro celníky za desítky miliónů 
korun. Důvodem byly diskriminační zadávací podmínky Generálního ředitelství cel ČR.  
 
"Zadavatel nedodržel zásadu zákazu diskriminace, když požadoval, aby uchazeči měli servisní středisko pouze 
na území České republiky. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci," řekl Novinkám mluvčí 
ÚOHS Martin Švanda. Ředitelství cel navíc musí uhradit náklady řízení ve výši 30 tisíc korun.   
Zadávací řízení celníků na nákup speciálních radiostanic úřad zrušil v polovině srpna, nyní na rozhodnutí 
upozornil server   
Kverulant.org, který proti soutěži podával námitku.   

Předmětem zakázky byla dodávka více než šesti stovek vysílaček a montáž části z nich do vozidel. Nabídková 
cena neměla přesáhnout 56,2 miliónu korun včetně DPH. Generální ředitelství cel nyní bude muset vypsat novou 
soutěž.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

145. Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček pro celníky   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant zastavil nákup předražených vysílaček pro celníky 

Zdroj: novarepublika.cz 

Datum: 12.09.2018 

Zpracováno: 12.09.2018 08:13:20 

Autor: Václav Dvořák 

Odkaz: http://www.novarepublika.cz/2018/09/kverulant-zastavil-nakup-predrazenych.html  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180912280072 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: - 

Vojtěch Razima12. 9. 2018 Outsidermedia  
 
Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však 
nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Navíc cena 
chystaného obchodu byla nejméně dvojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované soutěže a 
to se mu podařilo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání nyní soutěž zrušil. Podrobnosti 

https://www.novinky.cz/ekonomika/482740-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-vysilacky-pro-celniky.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/482740-antimonopolni-urad-zrusil-tendr-na-vysilacky-pro-celniky.html
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naleznete v kauze   
P ředražené vysílačky pro celníky.   
Vystavil v 7:37:00   
Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu 

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

146. Kauza úředníka a firemního auta na pražském magistrátu pokračuje: Žaluje ho aktivista   

Skóre: 1.00 

Název: Kauza úředníka a firemního auta na pražském magistrátu pokračuje: Žaluje ho 
aktivista 

Zdroj: Blesk.cz 

Datum: 14.09.2018 

Zpracováno: 15.09.2018 04:36:12 

Číslo: 257 

Rubrika: Praha - Zprávy 

Autor: ČTK 

Odkaz: http://www.blesk.cz/clanek/564916/kauza-urednika-a-firemniho-auta-na-prazskem-
ma... 

ISSN: 1213-8991 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Bulvární zpravodajství, společenské magazíny 

Zkratka oblasti: YB 

Zkratka zdroje: YBBL 

Identifikace: YBBL20180914010083 

ProfilID: ISA 

Domicil: XT257084.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Organizace Kverulant.org podala trestní oznámení na bývalého pražského magistrátního úředníka Iva Matese. 

Uvedl to její ředitel Vojtěch Razima. Mates podle deníku Právo jezdil vozidlem značky Volvo, které patřilo firmě z 
reklamní skupiny BigBoard, což podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože Mates měl na magistrátu 
na starosti pronájem reklamních ploch.  
 
Podle aktivisty je situace podezřelá, protože úředník se podílel na přípravě zadání zakázky na městský mobiliář, 
který do roku 2022 provozuje firma JCDecaux. Rada hlavního města nedávno rozhodla, že firmě neprodlouží 
smlouvu na přístřešky MHD a najde nového provozovatele. Magistrát i firma BigBoard podezření z korupce 
opakovaně odmítly.  
 
"Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux na provozování městského mobiliáře a prodej 
reklamy na něm. Navrch tehdy ještě Praha přihodila povolení 250 nových billboardů. Kverulantovi vždy vadilo 
kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy," uvedl 
Vojtěch Razima. O zrušení zakázky s francouzskou společností se pokoušel i magistrát, nakonec se však na 
základě právních analýz rozhodl, že ji nechá doběhnout.  
 
Radní nedávno rozhodli, že Praha po roce 2022 smlouvu neprodlouží a už nyní začne magistrát připravovat tendr 
na nového provozovatele. Podle Razimy se tím však situace nezlepšila. "Mnohé nasvědčuje tomu, že návrh je 
ušit na míru jiné billboardové firmě, společnosti BigBoard. A především, autorem návrhu podmínek 
koncesionářského řízení je právě ten Ivo Mates, který několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 patřící právě 
firmě BigBoard," sdělil Razima. Dodal, že právě proto na dnes už bývalého úředníka podal trestní oznámení.  
 
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 
reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla podle schválené varianty postupu od roku 2021 
vlastnit všechny, celkem jich má být 2230. Počítá se s tím, že 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro 
potřeby magistrátu. Konkrétní podmínky spolupráce vzejdou z tendru. O případném výběru provozovatele bude 
rozhodovat až příští vedení Prahy.  
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URL| http://www.blesk.cz/clanek/564916/kauza-urednika-a-firemniho-auta-na-prazskem-magistratu-pokracuje-
zaluje-ho-aktivista  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

147. Aktivista podal trestní oznámení na bývalého úředníka Prahy   

Skóre: 1.00 

Název: Aktivista podal trestní oznámení na bývalého úředníka Prahy 

Zdroj: vz24.cz 

Datum: 14.09.2018 

Zpracováno: 17.09.2018 10:07:06 

Odkaz: http://www.vz24.cz/clanky/aktivista-podal-trestni-oznameni-na-byvaleho-urednika-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201809141400003 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Praha - Organizace Kverulant.org podala trestní oznámení na bývalého pražského magistrátního úředníka Iva 

Matese. ČTK to sdělil její ředitel Vojtěch Razima. Mates podle deníku Právo jezdil vozidlem Volvo, které patřilo 
firmě z reklamní skupiny BigBoard, což podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože Mates měl na 
magistrátu na starosti pronájem reklamních ploch. Podle aktivisty je situace podezřelá, protože úředník se podílel 
na přípravě zadání zakázky na městský mobiliář, který do roku 2022 provozuje firma JCDecaux. Rada hlavního 
města nedávno rozhodla, že firmě neprodlouží smlouvu na přístřešky MHD a najde nového provozovatele. 
Magistrát i firma BigBoard podezření z korupce opakovaně odmítly.  
 
"Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux na provozování městského mobiliáře a prodej 
reklamy na něm. Navrch tehdy ještě Praha přihodila povolení 250 nových billboardů. Kverulantovi vždy vadilo 
kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy," uvedl 
Razima. O zrušení zakázky s francouzskou společností se pokoušel i magistrát, nakonec se však na základě 
právních analýz rozhodl, že ji nechá doběhnout.   
Radní nedávno rozhodli, že Praha po roce 2022 smlouvu neprodlouží a už nyní začne magistrát připravovat tendr 
na nového provozovatele. Podle Razimy se tím však situace nezlepšila. "Mnohé nasvědčuje tomu, že návrh je 
ušit na míru jiné billboardové firmě, společnosti BigBoard. A především, autorem návrhu podmínek 
koncesionářského řízení je právě ten Ivo Mates, který několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 patřící právě 
firmě BigBoard," uvedl. Dodal, že právě proto na dnes už bývalého úředníka podal trestní oznámení. Vyjádření 
firmy BigBoard ČTK shání.   
JCDecaux nyní v Praze vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez 
reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Nová firma by je měla podle schválené varianty postupu od roku 2021 
vlastnit všechny, celkem jich má být 2230. Počítá se s tím, že 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno pro 
potřeby magistrátu. Konkrétní podmínky spolupráce vzejdou z tendru. O případném výběru provozovatele bude 
rozhodovat až příští vedení Prahy.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

148. Aktivista podal trestní oznámení   

Skóre: 1.00 

Název: Aktivista podal trestní oznámení 

Zdroj: ctidoma.cz 

Datum: 18.09.2018 
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Zpracováno: 18.09.2018 14:31:11 

Odkaz: http://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/aktivista-podal-trestni-oznameni-44214 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180918620014 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Organizace Kverulant.org podala trestní oznámení na bývalého pražského magistrátního úředníka Iva Matese. 

Mates podle deníku Právo jezdil vozidlem Volvo, které patřilo firmě z reklamní skupiny BigBoard, což podle 
Razimy zakládá na podezření z korupce, protože Mates měl na magistrátu na starosti pronájem reklamních 
ploch.  
 
Podle aktivisty je situace podezřelá, protože úředník se podílel na přípravě zadání zakázky na městský mobiliář, 
který do roku 2022 provozuje firma JCDecaux. Rada hlavního města nedávno rozhodla, že firmě neprodlouží 
smlouvu na přístřešky MHD a najde nového provozovatele. Magistrát i firma BigBoard podezření z korupce 
opakovaně odmítly.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

149. Kverulant: Zastaví nový pražský primátor výstavbu dalších 170 billboardů?   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Zastaví nový pražský primátor výstavbu dalších 170 billboardů? 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 27.09.2018 

Zpracováno: 30.09.2018 19:49:37 

Číslo: 270 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Zastavi-novy-praz... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520180927010058 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18EQ0059.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Končící rada Prahy nedávno schválila podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD. 
Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. 
Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Kverulant.org zeptal všech 

kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí.  
 
Rada hl. m. Prahy schválila v červnu rámcové podmínky pro výběrové řízení na provozovatele nového městského 
mobiliáře. Z pěti možných variant se rada na doporučení úředníků rozhodla pro variantu, podle níž má být 
investorem a vlastníkem mobiliáře externí dodavatel, koncesionář. Ten má pořízení a provoz mobiliáře financovat 
z reklamních ploch, a to zejména velkoformátových vitrín. V současnosti jich v Praze stojí 150, po roce 2021, kdy 
se má nový mobiliář začít stavět, jich má být 320. Na první pohled přitom vypadá navrhované řešení celkem 
rozumně. Vždyť Praha by se konečně zbavila Kverulantem tolik kritizované smlouvy se společností JCDecaux z 
roku 2008 (více ZDE). Nový koncesionář by měl postavit a udržovat celkem 2 230 přístřešků MHD, zatímco 

http://www.ctidoma.cz/rychle-zpravy/aktivista-podal-trestni-oznameni-44214
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současný provozovatel městského mobiliáře JCDecaux jich provozuje jen 900. O zbylé se stará sám dopravní 
podnik. Město to nemá nic stát, naopak má po dobu 20 let inkasovat roční poplatek ve výši 30 mil. Kč (oproti 12,5 
mil. Kč, které v současnosti městu platí JCDecaux). Navíc má mít Praha k dispozici 585 reklamních ploch (z toho 
150 velkoformátových) k vlastnímu nekomerčnímu využití. Při hlubším zamyšlení se už ale začíná objevovat 
několik znepokojivých otázek: Je rozumné přidat do Prahy dalších 170 billboardů? K čemu potřebuje magistrát 
vlastní billboardy? Hraje roční příspěvek 30 milionů v 80miliardovém pražském rozpočtu vůbec nějakou roli? 
Nemohla by si Praha, coby sedmý nejbohatší region EU, dopřát kvalitnější veřejný prostor, neznečištěný 
reklamou na každém rohu? Podezření vzbuzují i okolnosti vzniku podkladů pro hlasování rady. Tajnou důvodovou 
zprávu, která přesto pronikla na veřejnost (ZDE), připravovala dvoučlenná komise. Jejím prvním členem byl 
magistrátní úředník Ivo Mates. Ten několik let používal vůz Volvo XC60 (více ZDE), patřící firmám kolem skupiny 
BigBoard. Druhým členem byl pak Stanislav Lazar, někdejší výkonný ředitel Svazu provozovatelů venkovní 
reklamy, který zastupuje firmy ze skupiny BigBoard. Další podrobnosti o chystaném výběrovému řízení naleznete 
na serveru Nechceme billboardy (ZDE). Praha si bezesporu zaslouží moderní, praktický, estetický a dobře 
udržovaný městský mobiliář. Rada, která vzejde z nadcházejících komunálních voleb, by měla uspořádat 
transparentní a férové výběrové řízení, které nebude šité na míru jedné firmě a které nás nebude dál okrádat 
nejen o peníze, ale ani o veřejný prostor. Proto jsme lídrům stran kandidujícím v nadcházejících komunálních 
volbách jsme položili tři otázky: 1) Souhlasíte s podklady pro výběrové řízení na nového provozovatele městského 
mobiliáře, které 19. června schválila Rada hl. města Prahy? 2) Pokud s výše uvedeným usnesením nesouhlasíte, 
budete v případě svého zvolení iniciovat jeho revokaci? 3) Jaký je Váš obecný názor na venkovní reklamu v 
Praze (nejen v centru, ale i v okrajových částech a podél silnic)? Jste pro její přísnější regulaci? Pokud ano, jaká 
konkrétní řešení navrhujete? Petr Stuchlík, volební lídr ANO 1) O ten materiál jsem se zajímal, protože jsem se 
leccos dočetl v médiích, pravda je ale jiná. Rada zatím schválila pouze to, že po skončení smlouvy s JCDecaux 
vypíše nové výběrové řízení. Podmínky ale ještě nebyly stanoveny, to je krok dva, a ten bude čekat na novou 
radu. Já samozřejmě budu chtít, aby celý proces proběhl naprosto transparentně a aby Praha vysoutěžila takové 
podmínky, které budou pro město maximálně výhodné. Chápu, že tu probíhá boxerský souboj mezi dvěma 
největšími provozovateli reklamy, já jim ho ale pískat nehodlám. Já naopak vždy budu chtít vyboxovat co nejlepší 
podmínky pro město. 2) Není co revokovat. Cesta nového výběrového řízení je nejlepší a nejtransparentnější 
možná varianta. Smlouva s JCDecaux je z roku 1996 a já jsem přesvědčen, že Praha může dnes z reklamy na 
mobiliáři generovat mnohem větší zisky. Já mohu slíbit, že dohlédnu na to, aby vypsání soutěže předcházela 
diskuse odborníků a celé výběrové řízení proběhlo maximálně transparentně. Jakékoliv pochybnosti jsou pro mě 
naprosto nepřípustné. 3) Té reklamy je moc. I přesto, že se podařilo prosadit omezení v památkové rezervaci, tak 
je to prostě málo. Pravidla jsou pořád hodně benevolentní. Praha je krásné město a je škoda, že si ho 
dlouhodobě necháváme hyzdit reklamním smogem. Chtěl bych prosadit další regulaci billboardů, zejména těch, 
které jsou podél silnic a ohrožují zdraví řidičů. Nové Pražské stavební předpisy sice stanovují, že jednotlivé 
plochy musí být minimálně 100 metrů od sebe, ale já si myslím, že je stále hodně míst, kam billboardy nepatří 
vůbec. Ve spolupráci s městskými částmi bych dal seznam takových míst dohromady a následně bychom to 
omezili vyhláškou. Také mám problém s přehnanou reklamou ve výlohách některých obchodů, zejména jsou to 
večerky a podobně. Myslím, že je třeba stanovit podmínky, jaká může být světelnost obchodů a také jak mohou 
výlohy do ulice vypadat. S tím by mohli pomáhat památkáři, a to nejen v památkové rezervaci. Bude to 
samozřejmě těžký boj, protože ty lobbistické tlaky budou obrovské, ale já se toho nebojím. Celý profesní život se 
pohybuji mezi finančníky, o kterých se říká, že jsou největší dravci v byznysu, a myslím, že jsem mezi nimi byl 
úspěšný. Jiří Pospíšil, volební lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Demokraté Jana Kasala) 
1) Pokud jsou podmínky skutečně nevýhodné, jak se píše v článku, jsem určitě proti. 2) S případem se určitě 
blíže seznámím, a pakliže se potvrdí podezření, že jsou podmínky skutečně nevýhodné, budu iniciovat jejich 
změnu nebo rovnou revokaci celého rozhodnutí. 3) Když odhlédneme od estetických aspektů billboardů, vadí mi 
především to, že odvádí pozornost řidičů a mohou snižovat bezpečnost dopravního provozu. V první fázi jsem 
však pro odstranění nelegálních billboardů, což je problém, který Ministerstvo dopravy stále nebylo schopné 
vyřešit. Julie Kochová, mluvčí Praha sobě 1) Souhlasíme s tím, aby mobiliář a s tím související venkovní reklama 
byly předmětem veřejné soutěže. Je však třeba zdůraznit férovost soutěže. Dále je třeba říct, že reklamní nosiče 
by neměly být samoúčelné, ale v maximální míře spojeny s jinou primární funkcí (tj. především tedy jako součást 
zastávek MHD, veřejných WC apod.). Samostatné nosiče chceme – zvlášť v centru města – významně omezit. 
Vzhledem k pachuti kolem momentálně připravovaného tendru vyzýváme vedení města, aby vlastní rozhodnutí již 
nechalo na vedení vzešlém z říjnových voleb. 2) viz 1) 3) Jsme pro eliminaci billboardů podél silnic, a to z důvodů 
bezpečnostních i estetických. Potřeba je také omezovat samostatně stojící citylighty a billboardy. Praha k tomu 
má nástroje, ale nevyužívá je. Zdeněk Hřib, volební lídr Pirátů 1) Soutěž by měla být upravena. Bylo by vhodné, 
aby Praha měla všechen mobiliář ve svém vlastnictví. Pak by mohly být vyhlašovány soutěže na správce 
mobiliáře a reklamní prostor na kratší dobu. Město by si také mělo zachovat část vitrín pro vlastní informační 
potřeby. 2) Pokud to bude možné bez ztrát pro město, tak ano. 3) Vizuální smog ničí dojem z veřejného 
prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu. Nemáme letos v programu konkrétní opatření, ale otevřeme 
diskuzi na toto téma s odborníky i občany. Ondřej Mirovský, volební lídr Zelených 1) a 2) Odpovědi jsme do 
uzávěrky článku neobdrželi. 3) Velkoformátová reklama mi hodně vadí a v zásadě bych si přál její postupnou 
eliminaci jak v centru, tak všude jinde. Jakub Landovský, volební lídr ČSSD Odpovědi jsme do uzávěrky článku 
neobdrželi.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Zastavi-novy-prazsky-primator-vystavbu-
dalsich-170-billboardu-553180?utm_source=nm&utm_medium=xml  
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Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180927710072 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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Končící rada Prahy nedávno schválila podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD.  
 
Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. 
Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Kverulant.org zeptal všech 

kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí.  
Rada hl. m. Prahy schválila v červnu rámcové podmínky pro výběrové řízení na provozovatele nového městského 
mobiliáře. Z pěti možných variant se rada na doporučení úředníků rozhodla pro variantu, podle níž má být 
investorem a vlastníkem mobiliáře externí dodavatel, koncesionář. Ten má pořízení a provoz mobiliáře financovat 
z reklamních ploch, a to zejména velkoformátových vitrín. V současnosti jich v Praze stojí 150, po roce 2021, kdy 
se má nový mobiliář začít stavět, jich má být 320.   
Na první pohled přitom vypadá navrhované řešení celkem rozumně. Vždyť Praha by se konečně zbavila 
Kverulantem tolik kritizované smlouvy se společností JCDecaux z roku 2008 (více ZDE ). Nový koncesionář by 
měl postavit a udržovat celkem 2 230 přístřešků MHD, zatímco současný provozovatel městského mobiliáře 
JCDecaux jich provozuje jen 900. O zbylé se stará sám dopravní podnik. Město to nemá nic stát, naopak má po 
dobu 20 let inkasovat roční poplatek ve výši 30 mil. Kč (oproti 12,5 mil. Kč, které v současnosti městu platí 
JCDecaux). Navíc má mít Praha k dispozici 585 reklamních ploch (z toho 150 velkoformátových) k vlastnímu 
nekomerčnímu využití. Při hlubším zamyšlení se už ale začíná objevovat několik znepokojivých otázek: Je 
rozumné přidat do Prahy dalších 170 billboardů? K čemu potřebuje magistrát vlastní billboardy? Hraje roční 
příspěvek 30 milionů v 80miliardovém pražském rozpočtu vůbec nějakou roli? Nemohla by si Praha, coby sedmý 
nejbohatší region EU, dopřát kvalitnější veřejný prostor, neznečištěný reklamou na každém rohu?   
Podezření vzbuzují i okolnosti vzniku podkladů pro hlasování rady. Tajnou důvodovou zprávu, která přesto 
pronikla na veřejnost ( ZDE ), připravovala dvoučlenná komise. Jejím prvním členem byl magistrátní úředník Ivo 
Mates. Ten několik let používal vůz Volvo XC60 (více ZDE ), patřící firmám kolem skupiny BigBoard. Druhým 
členem byl pak Stanislav Lazar, někdejší výkonný ředitel Svazu provozovatelů venkovní reklamy, který zastupuje 
firmy ze skupiny BigBoard. Další podrobnosti o chystaném výběrovému řízení naleznete na serveru Nechceme 
billboardy ( ZDE ).   
Praha si bezesporu zaslouží moderní, praktický, estetický a dobře udržovaný městský mobiliář. Rada, která 
vzejde z nadcházejících komunálních voleb, by měla uspořádat transparentní a férové výběrové řízení, které 
nebude šité na míru jedné firmě a které nás nebude dál okrádat nejen o peníze, ale ani o veřejný prostor. Proto 
jsme lídrům stran kandidujícím v nadcházejících komunálních volbách jsme položili tři otázky:   
1) Souhlasíte s podklady pro výběrové řízení na nového provozovatele městského mobiliáře, které 19. června 
schválila Rada hl. města Prahy?   
2) Pokud s výše uvedeným usnesením nesouhlasíte, budete v případě svého zvolení iniciovat jeho revokaci?   
3) Jaký je Váš obecný názor na venkovní reklamu v Praze (nejen v centru, ale i v okrajových částech a podél 
silnic)? Jste pro její přísnější regulaci? Pokud ano, jaká konkrétní řešení navrhujete?   
Petr Stuchlík, volební lídr ANO   
1) O ten materiál jsem se zajímal, protože jsem se leccos dočetl v médiích, pravda je ale jiná. Rada zatím 
schválila pouze to, že po skončení smlouvy s JCDecaux vypíše nové výběrové řízení. Podmínky ale ještě nebyly 
stanoveny, to je krok dva, a ten bude čekat na novou radu. Já samozřejmě budu chtít, aby celý proces proběhl 
naprosto transparentně a aby Praha vysoutěžila takové podmínky, které budou pro město maximálně výhodné. 
Chápu, že tu probíhá boxerský souboj mezi dvěma největšími provozovateli reklamy, já jim ho ale pískat 
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nehodlám. Já naopak vždy budu chtít vyboxovat co nejlepší podmínky pro město.   
2) Není co revokovat. Cesta nového výběrového řízení je nejlepší a nejtransparentnější možná varianta. Smlouva 
s JCDecaux je z roku 1996 a já jsem přesvědčen, že Praha může dnes z reklamy na mobiliáři generovat mnohem 
větší zisky. Já mohu slíbit, že dohlédnu na to, aby vypsání soutěže předcházela diskuse odborníků a celé 
výběrové řízení proběhlo maximálně transparentně. Jakékoliv pochybnosti jsou pro mě naprosto nepřípustné.   
3) Té reklamy je moc. I přesto, že se podařilo prosadit omezení v památkové rezervaci, tak je to prostě málo. 
Pravidla jsou pořád hodně benevolentní. Praha je krásné město a je škoda, že si ho dlouhodobě necháváme 
hyzdit reklamním smogem. Chtěl bych prosadit další regulaci billboardů, zejména těch, které jsou podél silnic a 
ohrožují zdraví řidičů. Nové Pražské stavební předpisy sice stanovují, že jednotlivé plochy musí být minimálně 
100 metrů od sebe, ale já si myslím, že je stále hodně míst, kam billboardy nepatří vůbec. Ve spolupráci s 
městskými částmi bych dal seznam takových míst dohromady a následně bychom to omezili vyhláškou. Také 
mám problém s přehnanou reklamou ve výlohách některých obchodů, zejména jsou to večerky a podobně. 
Myslím, že je třeba stanovit podmínky, jaká může být světelnost obchodů a také jak mohou výlohy do ulice 
vypadat. S tím by mohli pomáhat památkáři, a to nejen v památkové rezervaci. Bude to samozřejmě těžký boj, 
protože ty lobbistické tlaky budou obrovské, ale já se toho nebojím. Celý profesní život se pohybuji mezi 
finančníky, o kterých se říká, že jsou největší dravci v byznysu, a myslím, že jsem mezi nimi byl úspěšný.   
Jiří Pospíšil, volební lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Demokraté Jana Kasala)   
1) Pokud jsou podmínky skutečně nevýhodné, jak se píše v článku, jsem určitě proti.   
2) S případem se určitě blíže seznámím, a pakliže se potvrdí podezření, že jsou podmínky skutečně nevýhodné, 
budu iniciovat jejich změnu nebo rovnou revokaci celého rozhodnutí.   
3) Když odhlédneme od estetických aspektů billboardů, vadí mi především to, že odvádí pozornost řidičů a 
mohou snižovat bezpečnost dopravního provozu. V první fázi jsem však pro odstranění nelegálních billboardů, 
což je problém, který Ministerstvo dopravy stále nebylo schopné vyřešit.   
Julie Kochová, mluvčí Praha sobě   
1) Souhlasíme s tím, aby mobiliář a s tím související venkovní reklama byly předmětem veřejné soutěže. Je však 
třeba zdůraznit férovost soutěže. Dále je třeba říct, že reklamní nosiče by neměly být samoúčelné, ale v 
maximální míře spojeny s jinou primární funkcí (tj. především tedy jako součást zastávek MHD, veřejných WC 
apod.). Samostatné nosiče chceme – zvlášť v centru města – významně omezit. Vzhledem k pachuti kolem 
momentálně připravovaného tendru vyzýváme vedení města, aby vlastní rozhodnutí již nechalo na vedení 
vzešlém z říjnových voleb.   
2) viz 1)   
3) Jsme pro eliminaci billboardů podél silnic, a to z důvodů bezpečnostních i estetických. Potřeba je také 
omezovat samostatně stojící citylighty a billboardy. Praha k tomu má nástroje, ale nevyužívá je.   
Zdeněk Hřib, volební lídr Pirátů   
1) Soutěž by měla být upravena. Bylo by vhodné, aby Praha měla všechen mobiliář ve svém vlastnictví. Pak by 
mohly být vyhlašovány soutěže na správce mobiliáře a reklamní prostor na kratší dobu. Město by si také mělo 
zachovat část vitrín pro vlastní informační potřeby.   
2) Pokud to bude možné bez ztrát pro město, tak ano.   
3) Vizuální smog ničí dojem z veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu. Nemáme letos v 
programu konkrétní opatření, ale otevřeme diskuzi na toto téma s odborníky i občany.   
Ondřej Mirovský, volební lídr Zelených   
1) a 2) Odpovědi jsme do uzávěrky článku neobdrželi.   
3) Velkoformátová reklama mi hodně vadí a v zásadě bych si přál její postupnou eliminaci jak v centru, tak všude 
jinde.   
Jakub Landovský, volební lídr ČSSD   
Odpovědi jsme do uzávěrky článku neobdrželi.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20180927670111 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Končící rada Prahy nedávno schválila podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD. 
Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. 
Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Kverulant.org zeptal všech 

kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí.  
 
Rada hl. m. Prahy schválila v červnu rámcové podmínky pro výběrové řízení na provozovatele nového městského 
mobiliáře. Z pěti možných variant se rada na doporučení úředníků rozhodla pro variantu, podle níž má být 
investorem a vlastníkem mobiliáře externí dodavatel, koncesionář. Ten má pořízení a provoz mobiliáře financovat 
z reklamních ploch, a to zejména velkoformátových vitrín. V současnosti jich v Praze stojí 150, po roce 2021, kdy 
se má nový mobiliář začít stavět, jich má být 320.   
Na první pohled přitom vypadá navrhované řešení celkem rozumně. Vždyť Praha by se konečně zbavila 
Kverulantem tolik kritizované smlouvy se společností JCDecaux z roku 2008 (více ZDE ). Nový koncesionář by 
měl postavit a udržovat celkem 2 230 přístřešků MHD, zatímco současný provozovatel městského mobiliáře 
JCDecaux jich provozuje jen 900. O zbylé se stará sám dopravní podnik. Město to nemá nic stát, naopak má po 
dobu 20 let inkasovat roční poplatek ve výši 30 mil. Kč (oproti 12,5 mil. Kč, které v současnosti městu platí 
JCDecaux). Navíc má mít Praha k dispozici 585 reklamních ploch (z toho 150 velkoformátových) k vlastnímu 
nekomerčnímu využití. Při hlubším zamyšlení se už ale začíná objevovat několik znepokojivých otázek: Je 
rozumné přidat do Prahy dalších 170 billboardů? K čemu potřebuje magistrát vlastní billboardy? Hraje roční 
příspěvek 30 milionů v 80miliardovém pražském rozpočtu vůbec nějakou roli? Nemohla by si Praha, coby sedmý 
nejbohatší region EU, dopřát kvalitnější veřejný prostor, neznečištěný reklamou na každém rohu?   
Podezření vzbuzují i okolnosti vzniku podkladů pro hlasování rady. Tajnou důvodovou zprávu, která přesto 
pronikla na veřejnost ( ZDE ), připravovala dvoučlenná komise. Jejím prvním členem byl magistrátní úředník Ivo 
Mates. Ten několik let používal vůz Volvo XC60 (více ZDE ), patřící firmám kolem skupiny BigBoard. Druhým 
členem byl pak Stanislav Lazar, někdejší výkonný ředitel Svazu provozovatelů venkovní reklamy, který zastupuje 
firmy ze skupiny BigBoard. Další podrobnosti o chystaném výběrovému řízení naleznete na serveru Nechceme 
billboardy ( ZDE ).   
Praha si bezesporu zaslouží moderní, praktický, estetický a dobře udržovaný městský mobiliář. Rada, která 
vzejde z nadcházejících komunálních voleb, by měla uspořádat transparentní a férové výběrové řízení, které 
nebude šité na míru jedné firmě a které nás nebude dál okrádat nejen o peníze, ale ani o veřejný prostor. Proto 
jsme lídrům stran kandidujícím v nadcházejících komunálních volbách jsme položili tři otázky:   
1) Souhlasíte s podklady pro výběrové řízení na nového provozovatele městského mobiliáře, které 19. června 
schválila Rada hl. města Prahy?   
2) Pokud s výše uvedeným usnesením nesouhlasíte, budete v případě svého zvolení iniciovat jeho revokaci?   
3) Jaký je Váš obecný názor na venkovní reklamu v Praze (nejen v centru, ale i v okrajových částech a podél 
silnic)? Jste pro její přísnější regulaci? Pokud ano, jaká konkrétní řešení navrhujete?   
Petr Stuchlík, volební lídr ANO   
1) O ten materiál jsem se zajímal, protože jsem se leccos dočetl v médiích, pravda je ale jiná. Rada zatím 
schválila pouze to, že po skončení smlouvy s JCDecaux vypíše nové výběrové řízení. Podmínky ale ještě nebyly 
stanoveny, to je krok dva, a ten bude čekat na novou radu. Já samozřejmě budu chtít, aby celý proces proběhl 
naprosto transparentně a aby Praha vysoutěžila takové podmínky, které budou pro město maximálně výhodné. 
Chápu, že tu probíhá boxerský souboj mezi dvěma největšími provozovateli reklamy, já jim ho ale pískat 
nehodlám. Já naopak vždy budu chtít vyboxovat co nejlepší podmínky pro město.   
2) Není co revokovat. Cesta nového výběrového řízení je nejlepší a nejtransparentnější možná varianta. Smlouva 
s JCDecaux je z roku 1996 a já jsem přesvědčen, že Praha může dnes z reklamy na mobiliáři generovat mnohem 
větší zisky. Já mohu slíbit, že dohlédnu na to, aby vypsání soutěže předcházela diskuse odborníků a celé 
výběrové řízení proběhlo maximálně transparentně. Jakékoliv pochybnosti jsou pro mě naprosto nepřípustné.   
3) Té reklamy je moc. I přesto, že se podařilo prosadit omezení v památkové rezervaci, tak je to prostě málo. 
Pravidla jsou pořád hodně benevolentní. Praha je krásné město a je škoda, že si ho dlouhodobě necháváme 
hyzdit reklamním smogem. Chtěl bych prosadit další regulaci billboardů, zejména těch, které jsou podél silnic a 
ohrožují zdraví řidičů. Nové Pražské stavební předpisy sice stanovují, že jednotlivé plochy musí být minimálně 
100 metrů od sebe, ale já si myslím, že je stále hodně míst, kam billboardy nepatří vůbec. Ve spolupráci s 
městskými částmi bych dal seznam takových míst dohromady a následně bychom to omezili vyhláškou. Také 
mám problém s přehnanou reklamou ve výlohách některých obchodů, zejména jsou to večerky a podobně. 
Myslím, že je třeba stanovit podmínky, jaká může být světelnost obchodů a také jak mohou výlohy do ulice 
vypadat. S tím by mohli pomáhat památkáři, a to nejen v památkové rezervaci. Bude to samozřejmě těžký boj, 
protože ty lobbistické tlaky budou obrovské, ale já se toho nebojím. Celý profesní život se pohybuji mezi 
finančníky, o kterých se říká, že jsou největší dravci v byznysu, a myslím, že jsem mezi nimi byl úspěšný.   
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Jiří Pospíšil, volební lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Demokraté Jana Kasala)   
1) Pokud jsou podmínky skutečně nevýhodné, jak se píše v článku, jsem určitě proti.   
2) S případem se určitě blíže seznámím, a pakliže se potvrdí podezření, že jsou podmínky skutečně nevýhodné, 
budu iniciovat jejich změnu nebo rovnou revokaci celého rozhodnutí.   
3) Když odhlédneme od estetických aspektů billboardů, vadí mi především to, že odvádí pozornost řidičů a 
mohou snižovat bezpečnost dopravního provozu. V první fázi jsem však pro odstranění nelegálních billboardů, 
což je problém, který Ministerstvo dopravy stále nebylo schopné vyřešit.   
Julie Kochová, mluvčí Praha sobě   
1) Souhlasíme s tím, aby mobiliář a s tím související venkovní reklama byly předmětem veřejné soutěže. Je však 
třeba zdůraznit férovost soutěže. Dále je třeba říct, že reklamní nosiče by neměly být samoúčelné, ale v 
maximální míře spojeny s jinou primární funkcí (tj. především tedy jako součást zastávek MHD, veřejných WC 
apod.). Samostatné nosiče chceme – zvlášť v centru města – významně omezit. Vzhledem k pachuti kolem 
momentálně připravovaného tendru vyzýváme vedení města, aby vlastní rozhodnutí již nechalo na vedení 
vzešlém z říjnových voleb.   
2) viz 1)   
3) Jsme pro eliminaci billboardů podél silnic, a to z důvodů bezpečnostních i estetických. Potřeba je také 
omezovat samostatně stojící citylighty a billboardy. Praha k tomu má nástroje, ale nevyužívá je.   
Zdeněk Hřib, volební lídr Pirátů   
1) Soutěž by měla být upravena. Bylo by vhodné, aby Praha měla všechen mobiliář ve svém vlastnictví. Pak by 
mohly být vyhlašovány soutěže na správce mobiliáře a reklamní prostor na kratší dobu. Město by si také mělo 
zachovat část vitrín pro vlastní informační potřeby.   
2) Pokud to bude možné bez ztrát pro město, tak ano.   
3) Vizuální smog ničí dojem z veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu. Nemáme letos v 
programu konkrétní opatření, ale otevřeme diskuzi na toto téma s odborníky i občany.   
Ondřej Mirovský, volební lídr Zelených   
1) a 2) Odpovědi jsme do uzávěrky článku neobdrželi.   
3) Velkoformátová reklama mi hodně vadí a v zásadě bych si přál její postupnou eliminaci jak v centru, tak všude 
jinde.   
Jakub Landovský, volební lídr ČSSD   
Odpovědi jsme do uzávěrky článku neobdrželi.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

152. Inspekce opět pokutovala benzínky! Kde radši netankovat?   

Skóre: 1.00 

Název: Inspekce opět pokutovala benzínky! Kde radši netankovat? 

Zdroj: tnbiz.cz 

Datum: 08.10.2018 

Zpracováno: 08.10.2018 14:03:39 

Odkaz: http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/663399 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181008590038 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Česká obchodní inspekce letos opět pokutovala čerpací stanice, které nabízely nekvalitní pohonné hmoty. 
Seznam pump, kterým byste se měli raději vyhnout, zveřejnil web Kverulant.org.  

 
Jen za poslední tři roky dostala pokutu padesátka stanic, v letošním roce jde pak prozatím o osm benzínek. U 
některých byla zjištěná nedostatečná kvalita benzínu či nafty, jinde zase zfalšovali oktanové číslo. Na celý 
seznam za letošní rok se podívejte v tabulce:   
Podle dostupných údajů se ale stav kvality pohonných hmot v Česku zlepšuje. Zatímco v roce 2001 bylo 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
http://tnbiz.cz/domaci-a-politika/663399


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 213 

 

závadných 13,5 % odebraných vzorků, v roce 2017 už to bylo jen 1 % vzorků odebraných paliv.   
ČOI na základě právního předpisu celoročně sleduje, monitoruje a kontroluje kvalitu pohonných hmot u čerpacích 
stanic na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benzíny, motorové nafty, směsné 
palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních 
rozborů.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

153. Inspekce opět pokutovala benzínky! Kde radši netankovat?   

Skóre: 1.00 

Název: Inspekce opět pokutovala benzínky! Kde radši netankovat? 

Zdroj: nova.cz 

Datum: 08.10.2018 

Zpracováno: 08.10.2018 21:45:22 

Odkaz: http://auto.tn.nova.cz/ext/novinky/inspekce-opet-pokutovala-benzinky-kde-radsi-n... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201810081010021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Česká obchodní inspekce letos opět pokutovala čerpací stanice, které nabízely nekvalitní pohonné hmoty. 
Seznam pump, kterým byste se měli raději vyhnout, zveřejnil web Kverulant.org.  

 
Jen za poslední tři roky dostala pokutu padesátka stanic, v letošním roce jde pak prozatím o osm benzínek. U 
některých byla zjištěná nedostatečná kvalita benzínu či nafty, jinde zase zfalšovali oktanové číslo. Na celý 
seznam za letošní rok se podívejte v tabulce:   
Zdroj: Kverulant.org   

Podle dostupných údajů se ale stav kvality pohonných hmot v Česku zlepšuje. Zatímco v roce 2001 bylo 
závadných 13,5 % odebraných vzorků, v roce 2017 už to bylo jen 1 % vzorků odebraných paliv.   
Pozor na pumpách! Označení paliva se změní, podívejte se jak   
ČOI na základě právního předpisu celoročně sleduje, monitoruje a kontroluje kvalitu pohonných hmot u čerpacích 
stanic na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benzíny, motorové nafty, směsné 
palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních 
rozborů.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

154. ČOI opět pokutovala benzínky. Kde podváděli?   

Skóre: 1.00 

Název: ČOI opět pokutovala benzínky. Kde podváděli? 

Zdroj: nasepenize.cz 

Datum: 10.10.2018 

Zpracováno: 10.10.2018 03:30:25 

Odkaz: https://www.nasepenize.cz/coi-opet-pokutovala-benzinky-kde-podvadeli-319214 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 
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Identifikace: WC_C20181010010009 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Ceny PHM Česká obchodní inspekce letos opět pokutovala čerpací stanice, které nabízely nekvalitní pohonné 
hmoty. Seznam pump, kterým byste se měli raději vyhnout, zveřejnil web Kverulant.org.  

 
Jen za poslední tři roky dostala pokutu padesátka stanic, v letošním roce jde pak prozatím o osm benzínek. U 
některých byla zjištěná nedostatečná kvalita benzínu či nafty, jinde zase zfalšovali oktanové číslo. Na celý 
seznam za letošní rok se podívejte v tabulce:   
pokutované čerpací stanice   
Podle dostupných údajů se ale stav kvality pohonných hmot v Česku zlepšuje. Zatímco v roce 2001 bylo 
závadných 13,5 % odebraných vzorků, v roce 2017 už to bylo jen 1 % vzorků odebraných paliv.   
ČOI na základě právního předpisu celoročně sleduje, monitoruje a kontroluje kvalitu pohonných hmot u čerpacích 
stanic na celém území České republiky. Předmětem kontrol jsou automobilové benzíny, motorové nafty, směsné 
palivo, biopalivo, LPG, CNG a Etanol E85. Kontroly jsou prováděné formou odběrů vzorků a laboratorních 
rozborů.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

155. Kverulant.org: Sedm let porušování zákona v České televizi   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org: Sedm let porušování zákona v České televizi 

Zdroj: almanach.cz 

Datum: 15.10.2018 

Zpracováno: 15.10.2018 20:21:21 

Odkaz: http://almanach.cz/2018/10/kverulant-org-sedm-let-porusovani-zakona-v-ceske-
tele... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181015920136 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho 

mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy.  
 
Před sedmi lety, v pátek 14. října 2011 vstoupil v platnost zákon regulující vysílaní reklamy v ČT. Ten zcela 
zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT 1 
tento zákaz již dlouhých sedm let obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. 
Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků 
každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon.   
Kverulantovi tento stav zásadně vadí a už v této věci podal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání množství 
podání. To poslední před rokem, když ČT1 odvysílala po osmé hodině před hlavním večerním programem 
reklamu na hazard v online casinu SYNOTtip. Kverulantbyl ve svém tažení proti nelegální reklamě zatím 

neúspěšný, i když se letos v létě chvíli zdálo, že televize přestala Večerníček na ČT2 obklopovat reklamou 
cílenou na dětského diváka.   
Bohužel na podzim se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. Je evidentní, že cílem reklamy je 
to, aby děti přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné 
vstupenky se pohybuje od 1 228 Kč až do astronomických 3 507 Kč. Kverulant se s nelegální reklamou cílenou 
na děti odmítá smířit a chystá další podání k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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« zpět na začátek 
  

156. Kverulant.org: Sedm let porušování zákona v České televizi   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant.org: Sedm let porušování zákona v České televizi 

Zdroj: pravdive.eu 

Datum: 15.10.2018 

Zpracováno: 15.10.2018 18:01:13 

Odkaz: http://pravdive.eu/news/59894/kverulant-org-sedm-let-porusovani-zakona-v-ceske-
t... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181015810017 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho 

mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy.  
 
Před sedmi lety, v pátek 14. října 2011 vstoupil v platnost zákon regulující vysílaní reklamy v ČT. Ten zcela 
zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT 1 
tento zákaz již dlouhých sedm let obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. 
Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků 
každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon.   
Kverulantovi tento stav zásadně vadí a už v této věci podal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání množství 
podání. To poslední před rokem, když ČT1 odvysílala po osmé hodině před hlavním večerním programem 
reklamu na hazard v online casinu SYNOTtip. Kverulantbyl ve svém tažení proti nelegální reklamě zatím 

neúspěšný, i když se letos v létě chvíli zdálo, že televize přestala Večerníček na ČT2 obklopovat reklamou 
cílenou na dětského diváka.   
Bohužel na podzim se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. Je evidentní, že cílem reklamy je 
to, aby děti přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné 
vstupenky se pohybuje od 1 228 Kč až do astronomických 3 507 Kč. Kverulant se s nelegální reklamou cílenou 

na děti odmítá smířit a chystá další podání k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.   
Zdroj: Kverulant.org googletag.pubads().definePassback('/162717810/CZ-outsidermedia.cz/600x300', [600, 

300]).display();  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Identifikace: WC_C20181015780136 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho 

mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy.  
 
Před sedmi lety, v pátek 14. října 2011 vstoupil v platnost zákon regulující vysílaní reklamy v ČT. Ten zcela 
zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT 1 
tento zákaz již dlouhých sedm let obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. 
Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků 
každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon.   
Kverulantovi tento stav zásadně vadí a už v této věci podal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání množství 
podání. To poslední před rokem, když ČT1 odvysílala po osmé hodině před hlavním večerním programem 
reklamu na hazard v online casinu SYNOTtip. Kverulantbyl ve svém tažení proti nelegální reklamě zatím 

neúspěšný, i když se letos v létě chvíli zdálo, že televize přestala Večerníček na ČT2 obklopovat reklamou 
cílenou na dětského diváka.   
Bohužel na podzim se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. Je evidentní, že cílem reklamy je 
to, aby děti přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné 
vstupenky se pohybuje od 1 228 Kč až do astronomických 3 507 Kč. Kverulant se s nelegální reklamou cílenou 
na děti odmítá smířit a chystá další podání k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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158. Ťok proti aktivistům. Za každou námitku proti výstavbě mají složit 50 tisíc   
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Aktivisté někdy napadají výstavbu dálnic a silnic "kobercově", námitky podávají proti všemu a zdržují tím 
výstavbu. Ministr Dan Ťok přišel s nápadem, jak tomu učinit přítrž. Za každou námitku by museli složit 50 tisíc 
korun, a pokud prohrají, peníze jim propadnou. Právníci to však rozporují.  
 
"Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní důvod. Aby se napadení 
závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do výše padesát tisíc korun," řekl MF DNES 
ministr Ťok.  
 
Tuto částku bude muset zaplatit ten, kdo bude chtít podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, a to za každé napadené 
stanovisko. Opatření má podle Ťoka omezit okruh lidí, kteří se do budoucna budou proti rozhodnutí stavebního 
úřadu odvolávat.  
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Složení finanční kauce, která by se stěžovateli ne vždy vracela, má podle ministra zamezit postupu, kdy zejména 
ekologické organizace napadají všechna stanoviska stavebního povolení a úřadům pak nezbývá než několik 
měsíců pracovat na vypořádání jejich připomínek.  
 
Povinnost skládat peníze jako pojistku proti zneužívání práva existuje například u podávání insolvenčních návrhů 
nebo při žádosti o vydání předběžného opatření. I tam je suma ohraničena50 tisíci korunami. Podle právníků, 
které oslovila MF DNES, ale může Ťokův návrh narazit. Zejména proto, že předpokládá sčítání požadovaných 
částek za každý rozporovaný bod a celková suma tak může být mimo ekonomické možnosti jak různých sdružení, 
tak občanů, kteří by se chtěli proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.  
 
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant je sice potřeba omezit možnosti aktivistů 

napadat stavby kdykoliv během přípravných řízení, nesmí to však být zcela na úkor ochrany přírody i zájmů 
soukromých osob. Problém vidí hlavně v tom, že návrh do jednání s úřady přináší prvky byznysu a lidé se tak už 
svých práv bezplatně nedovolají. Pod palbou je D1 i D11  
 
Posledním mediálně známým příkladem, kdy podle ministra Ťoka aktivisté bezdůvodně zdržovali výstavbu 
dálnice, je počínání sdružení Děti Země na úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. To 
letos v červenci podalo rozklad proti stavebnímu povolení na pokračování výstavby. Pouhé tři minuty před 
vypršením termínu a po něm napadli všech 21 závazných stanovisek stavebního povolení. "Podobným způsobem 
napadá hnutí Děti Země i všechny etapy modernizované D1, výtky ekologické organizace jsou přitom totožné 
jako v případě nynějšího rozkladu. Všechny spory přitom končí u soudů, které ministerstvo vyhrává. Průměrná 
délka zdržení v projektech ale převyšuje jeden rok," reagoval tehdy Ťok.  
 
Podle právníků zabývajících se oblastí lidských práv a svobod může být požadavek na skládání kauce 
problematický hned z několika důvodů. "Pokud by cílem nařízení bylo skutečně reálně znemožnit podání rozkladu 
tím, že na to odpůrce nebude mít peníze, pak je to zřejmě protiústavní," uvedl František Korbel z advokátní 
kanceláře Havel & Partners.  
 
Přestože se ministr dušuje, že tento cíl připravovaná změna nesleduje, Ústavní soud by se při případném 
napadení této zákonné úpravy zabýval jejím objektivním dopadem, a nikoliv úmyslem tvůrce. "Požadavek na 
složení kauce, která se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun, nicméně takový důsledek mít zřejmě bude," 
dodal Korbel. Peníze mohou propadnout  
 
Problematický může být i požadavek, aby se kauce vracela jen v případě, že odvolací orgán námitky stěžovatele 
uzná jako oprávněné a v opačném případě peníze propadnou.  
 
Další potíže může způsobit neúčinnost kauce tehdy, kdy bude stěžovatel nemajetný. V takovýchto případech má 
totiž podle obecných předpisů právo být od správních poplatků osvobozen.  
 
Ani nyní není pro spolky nebo občany spor s úřadem lacinou záležitostí. "Platí poměrně velké peníze, aby byl 
jejich podnět právně sepsán," uvedl pro MF DNES Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.  

 
I úspěšné spolky operují s rozpočtem jednotek milionů korun a proti nim stojí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které 
hospodaří s rozpočtem v desítkách miliard korun.  
 
Ťokův návrh navíc přichází v době, kdy státní investor představovaný ředitelstvím silnic uzavřel s největším z 
pravidelných stěžovatelů příměří. Kvůli dohodě s Dětmi Země se tak už například od začátku října staví 
zmiňovaný úsek D11 z Hradce výměnou za to, že silničáři během výstavby splní podmínky hnutí pro ochranu 
přírody v okolí stavby. InsertSingleVideo  
 
URL| https://ekonomika.idnes.cz/tok-vystavba-dalnic-50-tisic-soud-rozklad-fd8-/eko-
doprava.aspx?c=A181019_433661_eko-doprava_fih  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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159. Ťok proti aktivistům. Za každou námitku proti výstavbě mají složit 50 tisíc   
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Zpracováno: 20.10.2018 06:23:10 

Odkaz: http://www.24zpravy.com/ekonomika/tok-proti-aktivistum-za-kazdou-namitku-proti-
v... 

Jazyk: cz 
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181020180009 
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Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

"Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní důvod. Aby se napadení 
závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do vıše padesát tisíc korun," řekl MF DNES 
ministr Ťok.  
 
Tuto částku bude muset zaplatit ten, kdo bude chtít podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, a to za každé napadené 
stanovisko. Opatření má podle Ťoka omezit okruh lidí, kteří se do budoucna budou proti rozhodnutí stavebního 
úřadu odvolávat.   
Složení finanční kauce, která by se stěžovateli ne vždy vracela, má podle ministra zamezit postupu, kdy zejména 
ekologické organizace napadají všechna stanoviska stavebního povolení a úřadům pak nezbıvá než několik 
měsíců pracovat na vypořádání jejich připomínek.   
Povinnost skládat peníze jako pojistku proti zneužívání práva existuje například u podávání insolvenčních návrhů 
nebo při žádosti o vydání předběžného opatření. I tam je suma ohraničena50 tisíci korunami. Podle právníků, 
které oslovila MF DNES, ale může Ťokův návrh narazit. Zejména proto, že předpokládá sčítání požadovanıch 
částek za každı rozporovanı bod a celková suma tak může bıt mimo ekonomické možnosti jak různıch sdružení, 
tak občanů, kteří by se chtěli proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.   
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant je sice potřeba omezit možnosti aktivistů 

napadat stavby kdykoliv během přípravnıch řízení, nesmí to však bıt zcela na úkor ochrany přírody i zájmů 
soukromıch osob. Problém vidí hlavně v tom, že návrh do jednání s úřady přináší prvky byznysu a lidé se tak už 
svıch práv bezplatně nedovolají.   
Pod palbou je D1 i D11   
Posledním mediálně známım příkladem, kdy podle ministra Ťoka aktivisté bezdůvodně zdržovali vıstavbu dálnice, 
je počínání sdružení Děti Země na úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. To letos v 
červenci podalo rozklad proti stavebnímu povolení na pokračování vıstavby. Pouhé tři minuty před vypršením 
termínu a po něm napadli všech 21 závaznıch stanovisek stavebního povolení. "Podobnım způsobem napadá 
hnutí Děti Země i všechny etapy modernizované D1, vıtky ekologické organizace jsou přitom totožné jako v 
případě nynějšího rozkladu. Všechny spory přitom končí u soudů, které ministerstvo vyhrává. Průměrná délka 
zdržení v projektech ale převyšuje jeden rok," reagoval tehdy Ťok.   
Podle právníků zabıvajících se oblastí lidskıch práv a svobod může bıt požadavek na skládání kauce 
problematickı hned z několika důvodů. "Pokud by cílem nařízení bylo skutečně reálně znemožnit podání rozkladu 
tím, že na to odpůrce nebude mít peníze, pak je to zřejmě protiústavní," uvedl František Korbel z advokátní 
kanceláře Havel & Partners.   
Přestože se ministr dušuje, že tento cíl připravovaná změna nesleduje, Ústavní soud by se při případném 
napadení této zákonné úpravy zabıval jejím objektivním dopadem, a nikoliv úmyslem tvůrce. "Požadavek na 
složení kauce, která se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun, nicméně takovı důsledek mít zřejmě bude," 
dodal Korbel.   
Peníze mohou propadnout   
Problematickı může bıt i požadavek, aby se kauce vracela jen v případě, že odvolací orgán námitky stěžovatele 
uzná jako oprávněné a v opačném případě peníze propadnou.   
Další potíže může způsobit neúčinnost kauce tehdy, kdy bude stěžovatel nemajetnı. V takovıchto případech má 
totiž podle obecnıch předpisů právo bıt od správních poplatků osvobozen.   
Ani nyní není pro spolky nebo občany spor s úřadem lacinou záležitostí. "Platí poměrně velké peníze, aby byl 
jejich podnět právně sepsán," uvedl pro MF DNES Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.   

I úspěšné spolky operují s rozpočtem jednotek milionů korun a proti nim stojí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které 
hospodaří s rozpočtem v desítkách miliard korun.   
Ťokův návrh navíc přichází v době, kdy státní investor představovanı ředitelstvím silnic uzavřel s největším z 
pravidelnıch stěžovatelů příměří. Kvůli dohodě s Dětmi Země se tak už například od začátku října staví zmiňovanı 
úsek D11 z Hradce vıměnou za to, že silničáři během vıstavby splní podmínky hnutí pro ochranu přírody v okolí 
stavby.   
Ťok proti aktivistům. Za každou námitku proti výstavbě mají složit 50 tisíc Ťok proti aktivistům. Za každou námitku 
proti výstavbě mají složit 50 tisíc Ťok proti aktivistům. Za každou námitku proti výstavbě mají složit 50 tisíc  
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Aktivisté někdy napadají výstavbu dálnic a silnic "kobercově", námitky podávají proti všemu a zdržují tím 
výstavbu. Ministr Dan Ťok přišel s nápadem, jak tomu učinit přítrž. Za každou námitku by museli složit 50 tisíc 
korun, a pokud prohrají, peníze jim propadnou. Právníci to však rozporují.  
 
"Chtěl bych, aby bylo jasné, že když se chce někdo odvolávat, má pro to zásadní důvod. Aby se napadení 
závazného stanoviska ocenilo nějakou sumou. Já bych to viděl až do výše padesát tisíc korun," řekl MF DNES 
ministr Ťok.   
Tuto částku bude muset zaplatit ten, kdo bude chtít podat proti rozhodnutí úřadu rozklad, a to za každé napadené 
stanovisko. Opatření má podle Ťoka omezit okruh lidí, kteří se do budoucna budou proti rozhodnutí stavebního 
úřadu odvolávat.   
Složení finanční kauce, která by se stěžovateli ne vždy vracela, má podle ministra zamezit postupu, kdy zejména 
ekologické organizace napadají všechna stanoviska stavebního povolení a úřadům pak nezbývá než několik 
měsíců pracovat na vypořádání jejich připomínek.   
Povinnost skládat peníze jako pojistku proti zneužívání práva existuje například u podávání insolvenčních návrhů 
nebo při žádosti o vydání předběžného opatření. I tam je suma ohraničena50 tisíci korunami. Podle právníků, 
které oslovila MF DNES, ale může Ťokův návrh narazit. Zejména proto, že předpokládá sčítání požadovaných 
částek za každý rozporovaný bod a celková suma tak může být mimo ekonomické možnosti jak různých sdružení, 
tak občanů, kteří by se chtěli proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávat.   
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant je sice potřeba omezit možnosti aktivistů 

napadat stavby kdykoliv během přípravných řízení, nesmí to však být zcela na úkor ochrany přírody i zájmů 
soukromých osob. Problém vidí hlavně v tom, že návrh do jednání s úřady přináší prvky byznysu a lidé se tak už 
svých práv bezplatně nedovolají.   
Pod palbou je D1 i D11   
Posledním mediálně známým příkladem, kdy podle ministra Ťoka aktivisté bezdůvodně zdržovali výstavbu 
dálnice, je počínání sdružení Děti Země na úseku D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem. To 
letos v červenci podalo rozklad proti stavebnímu povolení na pokračování výstavby. Pouhé tři minuty před 
vypršením termínu a po něm napadli všech 21 závazných stanovisek stavebního povolení. "Podobným způsobem 
napadá hnutí Děti Země i všechny etapy modernizované D1, výtky ekologické organizace jsou přitom totožné 
jako v případě nynějšího rozkladu. Všechny spory přitom končí u soudů, které ministerstvo vyhrává. Průměrná 
délka zdržení v projektech ale převyšuje jeden rok," reagoval tehdy Ťok.   
Podle právníků zabývajících se oblastí lidských práv a svobod může být požadavek na skládání kauce 
problematický hned z několika důvodů. "Pokud by cílem nařízení bylo skutečně reálně znemožnit podání rozkladu 
tím, že na to odpůrce nebude mít peníze, pak je to zřejmě protiústavní," uvedl František Korbel z advokátní 
kanceláře Havel & Partners.   
Přestože se ministr dušuje, že tento cíl připravovaná změna nesleduje, Ústavní soud by se při případném 
napadení této zákonné úpravy zabýval jejím objektivním dopadem, a nikoliv úmyslem tvůrce. "Požadavek na 
složení kauce, která se může snadno vyšplhat na stovky tisíc korun, nicméně takový důsledek mít zřejmě bude," 
dodal Korbel.   
Peníze mohou propadnout   
Problematický může být i požadavek, aby se kauce vracela jen v případě, že odvolací orgán námitky stěžovatele 
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uzná jako oprávněné a v opačném případě peníze propadnou.   
Další potíže může způsobit neúčinnost kauce tehdy, kdy bude stěžovatel nemajetný. V takovýchto případech má 
totiž podle obecných předpisů právo být od správních poplatků osvobozen.   
Ani nyní není pro spolky nebo občany spor s úřadem lacinou záležitostí. "Platí poměrně velké peníze, aby byl 
jejich podnět právně sepsán," uvedl pro MF DNES Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.   

I úspěšné spolky operují s rozpočtem jednotek milionů korun a proti nim stojí Ředitelství silnic a dálnic ČR, které 
hospodaří s rozpočtem v desítkách miliard korun.   
Ťokův návrh navíc přichází v době, kdy státní investor představovaný ředitelstvím silnic uzavřel s největším z 
pravidelných stěžovatelů příměří. Kvůli dohodě s Dětmi Země se tak už například od začátku října staví 
zmiňovaný úsek D11 z Hradce výměnou za to, že silničáři během výstavby splní podmínky hnutí pro ochranu 
přírody v okolí stavby.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Reklamní společnosti se provozem nelegálních billboardů u dálnic a silnic první třídy podle Pirátů obohatily o 40 
milionů korun. Na tiskové konferenci vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby tuto částku po firmách 
vymáhal. Na začátku října zůstávalo u dálnic zhruba 600 nelegálních poutačů, další stovky jsou u silnic první 
třídy. Podle ministerstva dopravy zmizela z okolí dálnic většina nelegálních poutačů, odstranění ostatních brzdí 
obstrukce majitelů.  
 
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že zástupci jeho strany v minulých dnech napočítali u 
dálnice D1 přes 150 poutačů, z nichž drtivá většina je podle nich nelegálních. "Je to vizitka nejen těch reklamních 
firem, které porušují zákon, ale i ministerstva dopravy a pana ministra Ťoka, že jsou zcela neschopni tento zákon 
vynucovat," řekl Michálek.  
 
Piráti proto žádají vládu, aby Ťokovi zadala úkol tyto peníze po reklamních firmách vymáhat a podal na ně žalobu 
pro bezdůvodné obohacení.  
 
Piráti tvrdí, že některé z nelegálních zařízení u dálnic využívají i některé politické strany, včetně vládní ANO. 
"Budeme požadovat po ministru dopravy, aby konečně hájil zájmy českého státu, a nikoli zájmy strany ANO," 
dodal Michálek. Další politickou stranou, která nelegální poutače využívala, je podle něj ODS.  
 
"Z toho, co zatím o iniciativě Pirátů víme, je evidentní, že vycházejí z neznalosti nebo nepochopení zákona. 
Zákon ani zdaleka nenařizuje odstranění všech billboardů. Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona," uvedla Lenka Rezková z 
tiskového oddělení ministerstva.  
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Dodala, že dosud bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. "Rozumní majitelé vzdali svůj tichý 
boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních 
úřadů," dodala.  
 
"Není nám sice jasné, jak Piráti dospěli právě k částce 40 milionů korun, ale jsme rádi, že je slyšet další hlas, 
který říká, že nelegální billboardy měly zmizet již dávno a za ignorování zákona by měl být někdo penalizován," 
řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Zákon podle něj dosud ignorují firmy BigBoard a A.C.E. media.  

 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři před rokem napočítali zhruba tři tisíce 
nelegálních poutačů.  
 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že musí nejprve majitelům nelegálního poutače doručit výzvu k jeho 
odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo.  
 
Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy stát může odstranit nelegální billboardy až po uplynutí lhůty, které 
musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo kolem stovky 
poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.  
 
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/pirati-stat-by-mel-vymahat-ctyricet-milionu-za-nelegalni-
billboardy_500827.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

162. Stát by měl vymáhat 40 milionů za nelegální billboardy, tvrdí Piráti   

Skóre: 1.00 

Název: Stát by měl vymáhat 40 milionů za nelegální billboardy, tvrdí Piráti 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 25.10.2018 

Zpracováno: 26.10.2018 04:20:17 

Číslo: 298 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: ČTK, Redakce 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/stat-by-mel-vymahat-40-milionu-za-nelegalni-
billb... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ68 

Identifikace: YZ6820181025010065 

ProfilID: ISA 

Domicil: F86a18FI0066.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

/FOTOGALERIE/Reklamní společnosti se provozem nelegálních billboardů u dálnic a silnic první třídy podle 
Pirátů obohatily o 40 milionů korun. Na začátku října zůstávalo u dálnic zhruba 600 nelegálních poutačů, další 
stovky jsou u silnic první třídy. Jak dokládají přiložené fotografie, některé poutáky dokonce narušují dálniční 
stavby a ohrožují bezpečnost.  
 
"Na dnešní tiskové konferenci Piráti vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby tuto částku po firmách 
vymáhal. Podle ministerstva dopravy zmizela z okolí dálnic většina nelegálních poutačů, odstranění ostatních 
brzdí obstrukce majitelů.  
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že zástupci jeho strany v minulých dnech napočítali u 
dálnice D1 přes 150 poutačů, z nichž drtivá většina je podle nich nelegálních. "Je to vizitka nejen těch reklamních 
firem, které porušují zákon, ale i ministerstva dopravy a pana ministra Ťoka, že jsou zcela neschopni tento zákon 
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vynucovat," řekl Michálek.  
 
Piráti proto žádají vládu, aby Ťokovi zadala úkol tyto peníze po reklamních firmách vymáhal a podal na ně žalobu 
pro bezdůvodné obohacení.  
Piráti tvrdí, že některé z nelegálních zařízení u dálnic využívají i některé politické strany, včetně vládní ANO. 
"Budeme požadovat po ministru dopravy, aby konečně hájil zájmy českého státu, a nikoli zájmy strany ANO," 
dodal Michálek. Další politickou stranou, která nelegální poutače využívala, je podle něj ODS.  
Až tři tisíce nelegálních poutačů  
Ministerstvo dopravy na výzvu Pirátů odpovědělo."Z toho, co zatím o iniciativě Pirátů víme, je evidentní, že 
vycházejí z neznalosti nebo nepochopení zákona. Zákon ani zdaleka nenařizuje odstranění všech billboardů. 
Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny 
podle stavebního zákona," uvedla Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva.  
 
Dodala, že dosud bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. "Rozumní majitelé vzdali svůj tichý 
boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních 
úřadů," dodala.  
"Není nám sice jasné, jak Piráti dospěli právě k částce 40 milionů korun, ale jsme rádi, že je slyšet další hlas, 
který říká, že nelegální billboardy měly zmizet již dávno a za ignorování zákona by měl být někdo penalizován," 
řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Zákon podle něj dosud ignorují firmy BigBoard a A.C.E. media. 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři před rokem napočítali zhruba 3000 nelegálních 
poutačů. Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že musí nejprve majitelům nelegálního poutače doručit výzvu k 
jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. 
Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy stát může odstranit nelegální billboardy až po uplynutí lhůty, které 
musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo kolem stovky 
poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.  
 
"  
 
URL| https://www.denik.cz/ekonomika/stat-by-mel-vymahat-40-milionu-za-nelegalni-billboardy-tvrdi-pirati-
20181025.html  
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Reklamní společnosti se provozem nelegálních billboardů u dálnic a silnic první třídy podle Pirátů obohatily o 40 
milionů korun. Piráti dnes vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby tuto částku po firmách vymáhal. Na 
začátku října zůstávalo u dálnic zhruba 600 nelegálních poutačů, další stovky jsou u silnic první třídy. Podle 
ministerstva dopravy zmizela z okolí dálnic většina nelegálních poutačů, odstranění ostatních brzdí obstrukce 
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majitelů.  
 
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že zástupci jeho strany v minulých dnech napočítali u 
dálnice D1 přes 150 poutačů, z nichž drtivá většina je podle nich nelegálních. "Je to vizitka nejen těch reklamních 
firem, které porušují zákon, ale i ministerstva dopravy a pana ministra Ťoka, že jsou zcela neschopni tento zákon 
vynucovat," řekl Michálek.  
 
Piráti proto žádají vládu, aby Ťokovi zadala úkol tyto peníze po reklamních firmách vymáhal a podal na ně žalobu 
pro bezdůvodné obohacení.  
 
Piráti tvrdí, že některé z nelegálních zařízení u dálnic využívají i některé politické strany, včetně vládní ANO. 
"Budeme požadovat po ministru dopravy, aby konečně hájil zájmy českého státu, a nikoli zájmy strany ANO," 
dodal Michálek. Další politickou stranou, která nelegální poutače využívala, je podle něj ODS.  
 
"Z toho, co zatím o iniciativě Pirátů víme, je evidentní, že vycházejí z neznalosti nebo nepochopení zákona. 
Zákon ani zdaleka nenařizuje odstranění všech billboardů. Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona," uvedla Lenka Rezková z 
tiskového oddělení ministerstva. Dodala, že dosud bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. 
"Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na 
základě výzev silničních správních úřadů," dodala.  
 
České fiasko: dálniční síť nebude hotová ani v roce 2050  
 
"Není nám sice jasné, jak Piráti dospěli právě k částce 40 milionů korun, ale jsme rádi, že je slyšet další hlas, 
který říká, že nelegální billboardy měly zmizet již dávno a za ignorování zákona by měl být někdo penalizován," 
řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Zákon podle něj dosud ignorují firmy BigBoard a A.C.E. media.  

 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři před rokem napočítali zhruba 3000 nelegálních 
poutačů.  
 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že musí nejprve majitelům nelegálního poutače doručit výzvu k jeho 
odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo.  
 
Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy stát může odstranit nelegální billboardy až po uplynutí lhůty, které 
musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo kolem stovky 
poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.  
 
Dále čtěte:  
 
Neprůhledná zakázka: ÚOHS zrušil výběrové řízení na stavbu dálnice D35  
 
Tahle červená byla přísná. Pár kilometrů D35 může změnit pravidla hry  
 
Šéf Hochtiefu Koranda: Chceme stavět D4 do Písku  
 
Rok po vyhlášení zákazu billboardů. U dálnic jsou stále stovky poutačů  
 
Kdo vydělá miliardy na zákazu billboardů?  
 
URL| https://www.euro.cz:443/politika/stat-by-mel-vymahat-40-milionu-za-nelegalni-billboardy-pozaduji-pirati-
1426651  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Reklamní společnosti se provozem nelegálních billboardů u dálnic a silnic první třídy podle Pirátů obohatily o 40 
milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby tuto částku po 
firmách vymáhal. Na začátku října zůstávalo u dálnic zhruba 600 nelegálních poutačů, další stovky jsou u silnic 
první třídy. Podle ministerstva dopravy zmizela z okolí dálnic většina nelegálních poutačů, odstranění ostatních 
brzdí obstrukce majitelů.  
 
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že zástupci jeho strany v minulých dnech napočítali u 
dálnice D1 přes 150 poutačů, z nichž drtivá většina je podle nich nelegálních. "Je to vizitka nejen těch reklamních 
firem, které porušují zákon, ale i ministerstva dopravy a pana ministra Ťoka, že jsou zcela neschopni tento zákon 
vynucovat," řekl Michálek.   
Piráti proto žádají vládu, aby Ťokovi zadala úkol tyto peníze po reklamních firmách vymáhat a podal na ně žalobu 
pro bezdůvodné obohacení.   
Piráti tvrdí, že některé z nelegálních zařízení u dálnic využívají i některé politické strany, včetně vládní ANO. 
"Budeme požadovat po ministru dopravy, aby konečně hájil zájmy českého státu, a nikoli zájmy strany ANO," 
dodal Michálek. Další politickou stranou, která nelegální poutače využívala, je podle něj ODS.   
"Z toho, co zatím o iniciativě Pirátů víme, je evidentní, že vycházejí z neznalosti nebo nepochopení zákona. 
Zákon ani zdaleka nenařizuje odstranění všech billboardů. Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona," uvedla Lenka Rezková z 
tiskového oddělení ministerstva.   
Dodala, že dosud bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. "Rozumní majitelé vzdali svůj tichý 
boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních 
úřadů," dodala.   
"Není nám sice jasné, jak Piráti dospěli právě k částce 40 milionů korun, ale jsme rádi, že je slyšet další hlas, 
který říká, že nelegální billboardy měly zmizet již dávno a za ignorování zákona by měl být někdo penalizován," 
řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Zákon podle něj dosud ignorují firmy BigBoard a A.C.E. media.   

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři před rokem napočítali zhruba 3000 nelegálních 
poutačů.   
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že musí nejprve majitelům nelegálního poutače doručit výzvu k jeho 
odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo.   
Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy stát může odstranit nelegální billboardy až po uplynutí lhůty, které 
musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo kolem stovky 
poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

165. Piráti: Stát by měl vymáhat 40 milionů za nelegální billboardy   

Skóre: 1.00 

Název: Piráti: Stát by měl vymáhat 40 milionů za nelegální billboardy 

Zdroj: blesk.cz 

Datum: 25.10.2018 

Zpracováno: 25.10.2018 13:21:56 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/573045/pirati-stat-by-mel-vymahat... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

http://domaci.eurozpravy.cz/doprava/238436-nelegalni-billboardy-u-dalnic-stat-by-mel-vymahat-40-milionu-spocitali-pirati/
file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/573045/pirati-stat-by-mel-vymahat-40-milionu-za-nelegalni-billboardy.html


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 225 

 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181025460418 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Zpět na Reklamní společnosti se provozem nelegálních billboardů u dálnic a silnic první třídy podle Pirátů 
obohatily o 40 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci vyzvali ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby 
tuto částku po firmách vymáhal. Na začátku října zůstávalo u dálnic zhruba 600 nelegálních poutačů, další stovky 
jsou u silnic první třídy. Podle ministerstva dopravy zmizela z okolí dálnic většina nelegálních poutačů, odstranění 
ostatních brzdí obstrukce majitelů.  
 
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že zástupci jeho strany v minulých dnech napočítali u 
dálnice D1 přes 150 poutačů, z nichž drtivá většina je podle nich nelegálních. "Je to vizitka nejen těch reklamních 
firem, které porušují zákon, ale i ministerstva dopravy a pana ministra Ťoka, že jsou zcela neschopni tento zákon 
vynucovat," řekl Michálek.   
Piráti proto žádají vládu, aby Ťokovi zadala úkol tyto peníze po reklamních firmách vymáhat a podal na ně žalobu 
pro bezdůvodné obohacení.   
Piráti tvrdí, že některé z nelegálních zařízení u dálnic využívají i některé politické strany, včetně vládní ANO. 
"Budeme požadovat po ministru dopravy, aby konečně hájil zájmy českého státu, a nikoli zájmy strany ANO," 
dodal Michálek. Další politickou stranou, která nelegální poutače využívala, je podle něj ODS.   
"Z toho, co zatím o iniciativě Pirátů víme, je evidentní, že vycházejí z neznalosti nebo nepochopení zákona. 
Zákon ani zdaleka nenařizuje odstranění všech billboardů. Legální nadále zůstávají například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona," uvedla Lenka Rezková z 
tiskového oddělení ministerstva.   
Dodala, že dosud bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. "Rozumní majitelé vzdali svůj tichý 
boj, dodržují zákon a svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních 
úřadů," dodala.   
"Není nám sice jasné, jak Piráti dospěli právě k částce 40 milionů korun, ale jsme rádi, že je slyšet další hlas, 
který říká, že nelegální billboardy měly zmizet již dávno a za ignorování zákona by měl být někdo penalizován," 
řekl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Zákon podle něj dosud ignorují firmy BigBoard a A.C.E. media.   

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Silničáři před rokem napočítali zhruba 3000 nelegálních 
poutačů.   
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že musí nejprve majitelům nelegálního poutače doručit výzvu k jeho 
odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je složité dohledat jejich zástupce a sídlo.   
Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy stát může odstranit nelegální billboardy až po uplynutí lhůty, které 
musí ze zákona provozovatelům poskytnout. Ředitelství silnic a dálnic tak zatím odmontovalo kolem stovky 
poutačů. Náklady na tyto práce bude stát vymáhat po majitelích nosičů.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulant.org v kauze Korupce na radnici Praha 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s 

developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, 
dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdil, že o korupci 

nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za  
 
"šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací" a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem 
října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se 

nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale dnes před polednem Vrchní soud jeho žalobu 
definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo 

veřejně nazývat věci pravými jmény.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulant.org v kauze Korupce na radnici Praha 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s 

developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, 
dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdil, že o korupci 

nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za  
 
"šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací" a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem 
října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se 

nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale dnes před polednem Vrchní soud jeho žalobu 
definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo 

veřejně nazývat věci pravými jmény.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Bouračka nebo porucha na dálnici se řidičům může ještě víc prodražit. Ministr dopravy Dan Ťok chce omezit 
čekání v kolonách za nepojízdným vozidlem a má plán na rychlejší odstraňování překážek provozu: povinný 
odtah státem určenou firmou.  
 
Ťok pracuje na novele zákona, která Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nařídí zajistit neprodlený odtah vozidel i bez 
předchozí výzvy policie. Tím se podle šéfa dopravního resortu mají omezit případy, kdy pro havarovaný vůz jede 
smluvní odtahová služba přes půl republiky místo nejbližší odtahové firmy.  
 
Má to svůj rub: šofér si nebude moci vybrat vlastní odtahovku, ale bude muset využít nasmlouvaných partnerů 
státního správce silnic a dálnic. A taky jim za to – bez ohledu na vlastní pojistky – zaplatit.  
 
Pro představu: obvyklé ceny odtahu na několikakilometrovou vzdálenost jsou mezi 1 200 až 1 600 korun, odtah z 
Prahy do Příbrami může vyjít na 3,5 tisíce korun. To může být problém pro majitele aut, kterým povinné ručení 
nepokrývá náklady na asistenční služby, nebo pro ty, jimž pojišťovna odmítne odtah cizí firmou proplatit.  
 
Právě zástupci pojišťoven s nařizováním odtahu od ŘSD nesouhlasí a tvrdí, že systém společností pracujících 
pro jednotlivé pojišťovny funguje bez zpoždění.  
 
"Na dálničních úsecích D4 a D7 garantují pojišťovny dojezd odtahové služby do 30 minut," řekl MF DNES 
výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Situace, kdy vozidlo hodiny blokuje dopravu, jsou 
podle něj výjimečné a jde hlavně o zahraniční řidiče volající svou asistenční službu. Právě třicetiminutový 
dojezdový čas je podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého maximálním limitem, který lze na dálnicích tolerovat.  
 
Dojezdový čas přitom podle pojišťoven nepůsobí největší potíže. Nejdelší čas zpravidla zabere ošetřování 
zraněných a vyšetřování nehody. Podle zákona totiž nesmí účastníci vážnějších nehod se zraněním nebo vyšší 
škodou s vozidly hýbat. Odstranění překážky je prioritou  
 
Hlavním cílem nařízeného odtahu má být odstranění překážky v provozu. Proto podle ministra Ťoka stačí odtah 
na nejbližší bezpečné místo. Odsud si pak může majitel zavolat vlastní odtahovku, která mu vůz odveze do jím 
vybraného servisu.  
 
Takový postup se v současnosti volí zejména v situacích, kdy je šofér zraněný nebo v šoku a není tak schopný se 
o svůj vůz postarat. To podle šéfa asociace pojišťoven Matouška připadá na zhruba dvě procenta výjezdů 
asistenční služby. I v těchto případech pro vozidla často přijíždějí stejné firmy - protože jak ŘSD, tak i pojišťovny 
mívají často nasmlouvané stejné odtahovky.  
 
Rozdíl v konečném účtu za odtah tak může být především v podmínkách, jaké dokážou řidičům zajistit pojišťovny 
a za kolik odtah vysoutěžilo ŘSD. To sice cenu pro koncového zákazníka stanovilo jako zásadní rozhodovací 
kritérium, ale do soutěží se nakonec až na výjimky přihlásil vždy jediný uchazeč a k žádnému cenovému boji mezi 
odtahovými firmami nakonec nedošlo.  
 
Kritikem způsobu, jakým ŘSD vybírá odtahové firmy, je například Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant. 

"Ředitelství silnic rozdělilo dálnice zhruba na dvě desítky úseků, na kterých vytvořilo monopol vždy jedné 
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odtahové službě," uvedl pro MF DNES Razima.  
 
"Státní příspěvková organizace přitom tyto soutěže dotáhla do konce přesto, že zájem jen jednoho uchazeče ve 
valné většině soutěžených úseků ukazuje na možné kartelové spolčení," dodal ředitel sdružení. To v poslední 
době resort dopravy kritizuje zejména za pomalý postup při odstraňování billboardů v ochranném pásmu silnic a 
dálnic.  
 
Příliš mnoho důvodů ke změně stávajícího systému odtahů nicméně nevidí ani dopravní expert Roman Budský z 
Týmu silniční bezpečnosti zabývající se poradenstvím, podle kterého je jeho dnešní podoba dostatečná.  
 
Odstavené vozy, které dlouhodobě komplikují dopravu, se podle něj vyskytují spíše na silnicích nižších tříd. Na 
dálnicích jsou spíše výjimkou. Jde přitom o vozy, jejichž zbytková hodnota bude nižší než cena odtahu. V mnoha 
případech pak může jít o vozidla bez povinného ručení, kterých je podle odhadů na 300 tisíc. I na silnicích první 
třídy plánuje ŘSD do budoucna zajistit odtahové služby. V současné době jeho úředníci zpracovávají podklady 
pro zadávací dokumentaci na nová výběrová řízení na odtahové služby.  
 
URL| https://ekonomika.idnes.cz/dopravni-nehoda-odtah-vozidel-dke-/eko-
doprava.aspx?c=A181102_436818_eko-doprava_tanc  
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Ťok pracuje na novele zákona, která Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nařídí zajistit neprodlenı odtah vozidel i bez 
předchozí vızvy policie.  
 
Tím se podle šéfa dopravního resortu mají omezit případy, kdy pro havarovanı vůz jede smluvní odtahová služba 
přes půl republiky místo nejbližší odtahové firmy.   
Má to svůj rub: šofér si nebude moci vybrat vlastní odtahovku, ale bude muset využít nasmlouvanıch partnerů 
státního správce silnic a dálnic. A taky jim za to – bez ohledu na vlastní pojistky – zaplatit.   
Pro představu: obvyklé ceny odtahu na několikakilometrovou vzdálenost jsou mezi 1 200 až 1 600 korun, odtah z 
Prahy do Příbrami může vyjít na 3,5 tisíce korun. To může bıt problém pro majitele aut, kterım povinné ručení 
nepokrıvá náklady na asistenční služby, nebo pro ty, jimž pojišťovna odmítne odtah cizí firmou proplatit.   
Právě zástupci pojišťoven s nařizováním odtahu od ŘSD nesouhlasí a tvrdí, že systém společností pracujících 
pro jednotlivé pojišťovny funguje bez zpoždění.   
"Na dálničních úsecích D4 a D7 garantují pojišťovny dojezd odtahové služby do 30 minut," řekl MF DNES vıkonnı 
ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Situace, kdy vozidlo hodiny blokuje dopravu, jsou podle něj 
vıjimečné a jde hlavně o zahraniční řidiče volající svou asistenční službu. Právě třicetiminutovı dojezdovı čas je 
podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého maximálním limitem, kterı lze na dálnicích tolerovat.   
Dojezdovı čas přitom podle pojišťoven nepůsobí největší potíže. Nejdelší čas zpravidla zabere ošetřování 
zraněnıch a vyšetřování nehody. Podle zákona totiž nesmí účastníci vážnějších nehod se zraněním nebo vyšší 
škodou s vozidly hıbat.   
Odstranění překážky je prioritou   
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Hlavním cílem nařízeného odtahu má bıt odstranění překážky v provozu. Proto podle ministra Ťoka stačí odtah 
na nejbližší bezpečné místo. Odsud si pak může majitel zavolat vlastní odtahovku, která mu vůz odveze do jím 
vybraného servisu.   
Takovı postup se v současnosti volí zejména v situacích, kdy je šofér zraněnı nebo v šoku a není tak schopnı se 
o svůj vůz postarat. To podle šéfa asociace pojišťoven Matouška připadá na zhruba dvě procenta vıjezdů 
asistenční služby. I v těchto případech pro vozidla často přijíždějí stejné firmy - protože jak ŘSD, tak i pojišťovny 
mívají často nasmlouvané stejné odtahovky.   
Rozdíl v konečném účtu za odtah tak může bıt především v podmínkách, jaké dokážou řidičům zajistit pojišťovny 
a za kolik odtah vysoutěžilo ŘSD. To sice cenu pro koncového zákazníka stanovilo jako zásadní rozhodovací 
kritérium, ale do soutěží se nakonec až na vıjimky přihlásil vždy jedinı uchazeč a k žádnému cenovému boji mezi 
odtahovımi firmami nakonec nedošlo.   
Kritikem způsobu, jakım ŘSD vybírá odtahové firmy, je například Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant. 

"Ředitelství silnic rozdělilo dálnice zhruba na dvě desítky úseků, na kterıch vytvořilo monopol vždy jedné 
odtahové službě," uvedl pro MF DNES Razima.   
"Státní příspěvková organizace přitom tyto soutěže dotáhla do konce přesto, že zájem jen jednoho uchazeče ve 
valné většině soutěženıch úseků ukazuje na možné kartelové spolčení," dodal ředitel sdružení. To v poslední 
době resort dopravy kritizuje zejména za pomalı postup při odstraňování billboardů v ochranném pásmu silnic a 
dálnic.   
Příliš mnoho důvodů ke změně stávajícího systému odtahů nicméně nevidí ani dopravní expert Roman Budskı z 
Tımu silniční bezpečnosti zabıvající se poradenstvím, podle kterého je jeho dnešní podoba dostatečná.   
Odstavené vozy, které dlouhodobě komplikují dopravu, se podle něj vyskytují spíše na silnicích nižších tříd. Na 
dálnicích jsou spíše vıjimkou. Jde přitom o vozy, jejichž zbytková hodnota bude nižší než cena odtahu. V mnoha 
případech pak může jít o vozidla bez povinného ručení, kterıch je podle odhadů na 300 tisíc. I na silnicích první 
třídy plánuje ŘSD do budoucna zajistit odtahové služby. V současné době jeho úředníci zpracovávají podklady 
pro zadávací dokumentaci na nová vıběrová řízení na odtahové služby.   
Odtahy vozidel si chce stát řešit sám. Služba podraží o tisíce Odtahy vozidel si chce stát řešit sám. Služba 
podraží o tisíce Odtahy vozidel si chce stát řešit sám. Služba podraží o tisíce  
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Bouračka nebo porucha na dálnici se řidičům může ještě víc prodražit. Ministr dopravy Dan Ťok chce omezit 
čekání v kolonách za nepojízdným vozidlem a má plán na rychlejší odstraňování překážek provozu: povinný 
odtah státem určenou firmou.  
 
Ťok pracuje na novele zákona, která Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nařídí zajistit neprodlený odtah vozidel i bez 
předchozí výzvy policie. Tím se podle šéfa dopravního resortu mají omezit případy, kdy pro havarovaný vůz jede 
smluvní odtahová služba přes půl republiky místo nejbližší odtahové firmy.   
Má to svůj rub: šofér si nebude moci vybrat vlastní odtahovku, ale bude muset využít nasmlouvaných partnerů 
státního správce silnic a dálnic. A taky jim za to – bez ohledu na vlastní pojistky – zaplatit.   
Pro představu: obvyklé ceny odtahu na několikakilometrovou vzdálenost jsou mezi 1 200 až 1 600 korun, odtah z 
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Prahy do Příbrami může vyjít na 3,5 tisíce korun. To může být problém pro majitele aut, kterým povinné ručení 
nepokrývá náklady na asistenční služby, nebo pro ty, jimž pojišťovna odmítne odtah cizí firmou proplatit.   
Právě zástupci pojišťoven s nařizováním odtahu od ŘSD nesouhlasí a tvrdí, že systém společností pracujících 
pro jednotlivé pojišťovny funguje bez zpoždění.   
"Na dálničních úsecích D4 a D7 garantují pojišťovny dojezd odtahové služby do 30 minut," řekl MF DNES 
výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Situace, kdy vozidlo hodiny blokuje dopravu, jsou 
podle něj výjimečné a jde hlavně o zahraniční řidiče volající svou asistenční službu. Právě třicetiminutový 
dojezdový čas je podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého maximálním limitem, který lze na dálnicích tolerovat.   
Dojezdový čas přitom podle pojišťoven nepůsobí největší potíže. Nejdelší čas zpravidla zabere ošetřování 
zraněných a vyšetřování nehody. Podle zákona totiž nesmí účastníci vážnějších nehod se zraněním nebo vyšší 
škodou s vozidly hýbat.   
Odstranění překážky je prioritou   
Hlavním cílem nařízeného odtahu má být odstranění překážky v provozu. Proto podle ministra Ťoka stačí odtah 
na nejbližší bezpečné místo. Odsud si pak může majitel zavolat vlastní odtahovku, která mu vůz odveze do jím 
vybraného servisu.   
Takový postup se v současnosti volí zejména v situacích, kdy je šofér zraněný nebo v šoku a není tak schopný se 
o svůj vůz postarat. To podle šéfa asociace pojišťoven Matouška připadá na zhruba dvě procenta výjezdů 
asistenční služby. I v těchto případech pro vozidla často přijíždějí stejné firmy - protože jak ŘSD, tak i pojišťovny 
mívají často nasmlouvané stejné odtahovky.   
Rozdíl v konečném účtu za odtah tak může být především v podmínkách, jaké dokážou řidičům zajistit pojišťovny 
a za kolik odtah vysoutěžilo ŘSD. To sice cenu pro koncového zákazníka stanovilo jako zásadní rozhodovací 
kritérium, ale do soutěží se nakonec až na výjimky přihlásil vždy jediný uchazeč a k žádnému cenovému boji mezi 
odtahovými firmami nakonec nedošlo.   
Do dálnic a jiných staveb půjde přes 86 miliard, o pětinu víc než letosKritikem způsobu, jakým ŘSD vybírá 
odtahové firmy, je například Vojtěch Razima ze sdružení Kverulant. "Ředitelství silnic rozdělilo dálnice zhruba na 

dvě desítky úseků, na kterých vytvořilo monopol vždy jedné odtahové službě," uvedl pro MF DNES Razima.   
"Státní příspěvková organizace přitom tyto soutěže dotáhla do konce přesto, že zájem jen jednoho uchazeče ve 
valné většině soutěžených úseků ukazuje na možné kartelové spolčení," dodal ředitel sdružení. To v poslední 
době resort dopravy kritizuje zejména za pomalý postup při odstraňování billboardů v ochranném pásmu silnic a 
dálnic.   
Příliš mnoho důvodů ke změně stávajícího systému odtahů nicméně nevidí ani dopravní expert Roman Budský z 
Týmu silniční bezpečnosti zabývající se poradenstvím, podle kterého je jeho dnešní podoba dostatečná.   
Odstavené vozy, které dlouhodobě komplikují dopravu, se podle něj vyskytují spíše na silnicích nižších tříd. Na 
dálnicích jsou spíše výjimkou. Jde přitom o vozy, jejichž zbytková hodnota bude nižší než cena odtahu. V mnoha 
případech pak může jít o vozidla bez povinného ručení, kterých je podle odhadů na 300 tisíc. I na silnicích první 
třídy plánuje ŘSD do budoucna zajistit odtahové služby. V současné době jeho úředníci zpracovávají podklady 
pro zadávací dokumentaci na nová výběrová řízení na odtahové služby.  
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Pracovníci centra AKTIP, kteří pacientům doporučovali místo standardní léčby například "vykadit rakovinu", podle 
policie nespáchali trestný čin.  
 
Policisté po několika měsících ukončili vyšetřování terapeutického centra AKTIP, které poskytuje alternativní 
lékařskou péči.  
Podle závěrů vyšetřování nejsou postupy a praktiky, které centrum používá a na které upozornila letos v květnu 
Česká televize, trestným činem.  
Vyplývá to z vyrozumění, které poslali organizaci Kverulat kriminalisté z Obvodního ředitelství policie Praha II.  
Policie se případem začala zabývat v červnu letošního roku poté, co na AKTIP podala trestní oznámení 
organizace Kverulant. Činnost dvou hlavních podezřelých, lékařky Jarmily Klímové a konzultantky Lenky 

Krutilové, podle oznámení mohla naplňovat znaky hned dvou trestných činů – trestného činu podvodu a trestného 
činu ublížení na zdraví.  
"Smyslem tohoto podvodu je přitáhnout pozornost nemocných, kteří se chtějí léčit u odborníků, byť možná na 
pomezí alternativní medicíny, stále však dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných lékařů. 
Takové odborníky však AKTIP naprosto nemá," píše Kverulant na svém webu.  

V trestním oznámení skupina poukazovala na to, že je pacientům namísto skutečné léčby často podáváno 
placebo. Zmiňovala ale i situace, ve kterých lékařka pacientce například doporučila zbavit se rakovinového 
nádoru pomocí milence, anebo tím, že se vyprázdní na toaletě.  
"Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel 
normálně přísahám vykadil rakovinu," říká herečce v tajně pořízeném dokumentu jedna z lékařek.  
Členové organizace Kverulant podali proti závěrům vyšetřování a proti tomu, aby byl případ odložen, stížnost.  
"Kverulant si po odvysílání dokumentu chtěl myslet, že někdo, komu to ukládá zákon, začne věc okamžitě 

vyšetřovat a celý AKTIP brzo skončí v teplákách vazební věznice z důvodu pokračující trestné činnosti. To se 
však nestalo," zdůvodňuje organizace podání stížnosti.  
Na kauzu s alternativními lékaři a terapeuty pražského centra AKTIP poprvé upozornila Česká televize. V 
dokumentu Obchod se zdravím pomocí figurantů a skrytých kamer odhalila, jak pracovníci AKTIPu přesvědčovali 
pacienty, aby se namísto klasické medicíny léčili alternativní cestou – za peníze.  
Podle lékařky a vedoucí centra Jarmily Klímové ale byl účelově sestříhaný.  
"V dokumentu jsou používány prostředky, které mají charakter toho, čemu se říká černá propaganda. Byly tady 
porušeny předpisy na ochranu osobnosti, divák byl záměrně uváděn v omyl," řekla Klímová před časem Seznamu 
(rozhovor z pořadu Výzva si můžete pustit v úvodním videu k tomuto textu).  
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Policie odložila trestní oznámení na terapeutické centrum Aktip známé z dokumentu České televize Obchod se 
zdravím. Podle kriminalistů nic nenasvědčuje tomu, že by někdo spáchal trestný čin. Rozhodnutí policistů ještě 
posoudí státní zástupkyně, která si vyžádala spis ke kontrole.  
 
"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné 
konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu," sdělila státní zástupkyně Simona 
Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2.  
 
Odkaz  
 
Léčba rakoviny milencem? Dokument ČT odhaluje podvodné praktiky alternativní medicíny  
 
Odkaz  
 
Podívejte se na dokument Infiltrace: Obchod se zdravím  
 
S postupem policie nesouhlasí spolek Kverulant, který v červnu podal na Aktip trestní oznámení. Jak potvrdil 

jeho ředitel Vojtěch Razima, proti závěrům policie si podali stížnost.  
 
Celou kauzu odstartoval dokument České televize Obchod se zdravím. Dokument odvysílaný v květnu tohoto 
roku zachytil skrytou kamerou "léčebné praktiky" centra Aktip. Terapeuti centra radili klientům léčit rakovinu 
detoxem nebo najít si milence.  
 
Vedoucí institutu Jarmila Klímová ve středu reagovala, že za metodami kolegů stojí. "Za postoji a terapeutickými 
metodami mých kolegů si stojím, byť naprosto chápu, že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako 
nevěrohodné. Všechny terapeutické a diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně 
certifikované a mohu to doložit," uvedla na dotaz ČTK Klímová, která dokument považuje za tendenční a účelově 
zpracovaný.  
 
Na centrum si stěžovali i pacienti, protože jim podle nich radilo nahradit onkologickou léčbu psychoterapií a 
potravinovými doplňky.  
 
přehrát  
 
video  
168 hodin: Obchod se zdravím  
 
Tvůrkyně dokumentu režisérka Šárka Maixnerová spolu s infiltrátorkou Ivanou Lokajovou podle svých slov chtěly 
poukázat na to, že si mají dát lidé pozor, komu mohou důvěřovat. Autorky mimo jiné reagovaly na množství 
stížností na praktiky centra a různá vyšetření prováděná necertifikovanými přístroji. "Chci věřit, že po zhlédnutí 
dokumentu budou lidé přece jen více přemýšlet, komu svěří do rukou své vlastní zdraví," řekla kreativní 
producentka České televize Lenka Poláková."Nevěřila jsem vlastním očím," říká režisérka dokumentu  
 
Režisérka Šárka Maixnerová různým zprávám o praktikách v těchto zařízeních z počátku moc nevěřila. "Ale když 
mi pak infiltrátorka začala nosit materiál, nevěřila jsem vlastním očím," popsala vznik snímku jeho režisérka. 
"Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať 
si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit," uvedla herečka Ivana 
Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala.  
 
Autoři dokumentu si kladli otázku, zda jsou lékaři a psychologové s akademickými tituly, kteří provozují 
alternativní léčbu v nelékařských zařízeních stejně odpovědní jako ti v ordinacích a nemocnicích.  
 
"Získala jsem pocit, že někteří zaměstnanci společnosti Aktip jsou cynici, někteří však opravdu věří, že lidem 
pomáhají," podotkla Lokajová, která za třináct návštěv a dvě víkendová školení v Aktipu zaplatila téměř třicet tisíc 
korun.  
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2644796-rady-na-lecbu-rakoviny-milencem-nejsou-podle-policie-
trestny-cin-oznameni-odlozila  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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173. Policie uzavřela případ léčitelů z centra AKTIP. Chce ho odložit   

Skóre: 1.00 

Název: Policie uzavřela případ léčitelů z centra AKTIP. Chce ho odložit 

Zdroj: seznamzpravy.cz 

Datum: 07.11.2018 

Zpracováno: 07.11.2018 14:59:09 

Autor: Nikola Zwrtková 

Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/policie-uzavrela-pripad-lecitele-z-centra-akt... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181107580063 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Lékařka a vedoucí centra Jarmila Klímová v pořadu Televize Seznam Výzva. (Video: Seznam.cz)  
 
Pracovníci centra AKTIP, kteří pacientům doporučovali místo standardní léčby například "vykadit rakovinu", podle 
policie nespáchali trestný čin.   
Policisté po několika měsících ukončili vyšetřování terapeutického centra AKTIP, které poskytuje alternativní 
lékařskou péči.   
Podle závěrů vyšetřování nejsou postupy a praktiky, které centrum používá a na které upozornila letos v květnu 
Česká televize, trestným činem.   
Vyplývá to z vyrozumění, které poslali organizaci Kverulat kriminalisté z Obvodního ředitelství policie Praha II.   
Policie se případem začala zabývat v červnu letošního roku poté, co na AKTIP podala trestní oznámení 
organizace Kverulant. Činnost dvou hlavních podezřelých, lékařky Jarmily Klímové a konzultantky Lenky 

Krutilové, podle oznámení mohla naplňovat znaky hned dvou trestných činů – trestného činu podvodu a trestného 
činu ublížení na zdraví.   
"Smyslem tohoto podvodu je přitáhnout pozornost nemocných, kteří se chtějí léčit u odborníků, byť možná na 
pomezí alternativní medicíny, stále však dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných lékařů. 
Takové odborníky však AKTIP naprosto nemá," píše Kverulant na svém webu.   

V trestním oznámení skupina poukazovala na to, že je pacientům namísto skutečné léčby často podáváno 
placebo. Zmiňovala ale i situace, ve kterých lékařka pacientce například doporučila zbavit se rakovinového 
nádoru pomocí milence, anebo tím, že se vyprázdní na toaletě.   
"Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel 
normálně přísahám vykadil rakovinu," říká herečce v tajně pořízeném dokumentu jedna z lékařek.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

174. Rady na léčbu rakoviny milencem nejsou podle policie trestný čin, oznámení odložila   

Skóre: 1.00 

Název: Rady na léčbu rakoviny milencem nejsou podle policie trestný čin, oznámení 
odložila 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

Datum: 07.11.2018 

Zpracováno: 07.11.2018 13:49:16 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2644796-rady-na-lecbu-rakoviny-milencem-
nej... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 
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Identifikace: WC_C20181107500011 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které  
 
by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis 
k přezkumu tohoto postupu," sdělila státní zástupkyně Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 2.   
S postupem policie nesouhlasí spolek Kverulant, který v červnu podal na Aktip trestní oznámení. Jak potvrdil 

jeho ředitel Vojtěch Razima, proti závěrům policie si podali stížnost.   
Celou kauzu odstartoval dokument České televize Obchod se zdravím. Dokument odvysílaný v květnu tohoto 
roku zachytil skrytou kamerou "léčebné praktiky" centra Aktip. Terapeuti centra radili klientům léčit rakovinu 
detoxem nebo najít si milence.   
Vedoucí institutu Jarmila Klímová ve středu reagovala, že za metodami kolegů stojí. "Za postoji a terapeutickými 
metodami mých kolegů si stojím, byť naprosto chápu, že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako 
nevěrohodné. Všechny terapeutické a diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně 
certifikované a mohu to doložit," uvedla na dotaz ČTK Klímová, která dokument považuje za tendenční a účelově 
zpracovaný.   
Na centrum si stěžovali i pacienti, protože jim podle nich radilo nahradit onkologickou léčbu psychoterapií a 
potravinovými doplňky.   
Tvůrkyně dokumentu režisérka Šárka Maixnerová spolu s infiltrátorkou Ivanou Lokajovou podle svých slov chtěly 
poukázat na to, že si mají dát lidé pozor, komu mohou důvěřovat. Autorky mimo jiné reagovaly na množství 
stížností na praktiky centra a různá vyšetření prováděná necertifikovanými přístroji. "Chci věřit, že po zhlédnutí 
dokumentu budou lidé přece jen více přemýšlet, komu svěří do rukou své vlastní zdraví," řekla kreativní 
producentka České televize Lenka Poláková.   
"Nevěřila jsem vlastním očím," říká režisérka dokumentu   
Režisérka Šárka Maixnerová různým zprávám o praktikách v těchto zařízeních z počátku moc nevěřila. "Ale když 
mi pak infiltrátorka začala nosit materiál, nevěřila jsem vlastním očím," popsala vznik snímku jeho režisérka. 
"Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať 
si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit," uvedla herečka Ivana 
Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala.   
Autoři dokumentu si kladli otázku, zda jsou lékaři a psychologové s akademickými tituly, kteří provozují 
alternativní léčbu v nelékařských zařízeních stejně odpovědní jako ti v ordinacích a nemocnicích.   
"Získala jsem pocit, že někteří zaměstnanci společnosti Aktip jsou cynici, někteří však opravdu věří, že lidem 
pomáhají," podotkla Lokajová, která za třináct návštěv a dvě víkendová školení v Aktipu zaplatila téměř třicet tisíc 
korun.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

175. Rady na léčbu rakoviny milencem nejsou podle policie trestný čin, oznámení odložila   

Skóre: 1.00 

Název: Rady na léčbu rakoviny milencem nejsou podle policie trestný čin, oznámení 
odložila 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

Datum: 07.11.2018 

Zpracováno: 07.11.2018 12:39:17 
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Jazyk: cz 
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Zkratka zdroje: WC_C 
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ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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Klíčová slova: Kverulant 

"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které  
 
by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis 
k přezkumu tohoto postupu," sdělila na dotaz České televize státní zástupkyně Simona Krupová z Obvodního 
státního zastupitelství pro Prahu 2.   
S postupem policie nesouhlasí spolek Kverulant, který v červnu podal na Aktip trestní oznámení. Jak potvrdil 

České televizi jeho ředitel Vojtěch Razima, proti závěrům policie si podali stížnost.   
Celou kauzu odstartoval dokument České televize Obchod se zdravím. Dokument odvysílaný v květnu tohoto 
roku zachytil skrytou kamerou "léčebné praktiky" centra Aktip. Terapeuti centra radili klientům léčit rakovinu 
detoxem nebo najít si milence.   
Vedoucí institutu Jarmila Klímová tehdy ČTK sdělila, že za metodami kolegů stojí. Na centrum si stěžovali i 
pacienti, kteří dostávali rady, aby nahradili onkologickou léčbu psychoterapií a potravinovými doplňky.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

176. Policie odložila oznámení na Aktip, které radilo léčit rakovinu milencem   

Skóre: 1.00 

Název: Policie odložila oznámení na Aktip, které radilo léčit rakovinu milencem 

Zdroj: zpravy.iDNES.cz 

Datum: 08.11.2018 

Zpracováno: 09.11.2018 04:20:45 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Kriminalisté zastávají názor, že nic nenasvědčuje tomu, že by někdo v institutu Aktip spáchal trestní čin. O 
zvláštních praktikách Aktipu poprvé informovala ve svém dokumentu Česká televize. Zařízení svým pacientům 
například radilo léčit rakovinu milencem. Případem se nicméně dále zabývá Česká lékařská komora.  
 
O tom, že policie trestní oznámení odložila informovala Česká televize . Závěr kriminalistů musí nyní posoudit 
ještě státní zástupkyně, která si spis celé kauzy vyžádala ke kontrole.  
"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné 
konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu," sdělila ČT státní zástupkyně 
Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2.  
 
Proti rozhodnutí se staví spolek Kverulant, který na Aktip v červnu podal trestní oznámení. Ředitel Vojtěch 

Razima uvedl, že proti závěrům policie podali stížnost. Tuto podmínku Klímová splňuje. Aktip řeší i Česká 
lékařská komora  
Situací v institutu se nadále zabývá Česká lékařská komora (ČLK). "Kauzu řešíme pořád. Na Aktip máme dvě 
stížnost, jednu z ministerstva, druhou podal sám prezident České lékařské komory Milan Kubek. Jsou podané na 
čtyři lékaře z institutu a ještě v nich nepadlo pravomocné rozhodnutí. Na to je ještě příliš brzo," uvedl mluvčí ČLK 
Michal Sojka s tím, že si nemyslí, že by komora rozhodla do konce roku.  
Stížnost je mimo jiné podaná na šéfku institutu Jarmilu Klímovou. "V extrémním případě, pokud se prokáže její 
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pochybení, tak můžeme paní doktorku vyloučit z komory. To samozřejmě neznamená, že nebude nadále dělat to, 
co dělá. Pro poradenství, které ona dělá, členkou být nemusí," dodal.  
Podmínkou pro členství v ČLK je vystudovaná lékařská fakulta v Česku nebo jiná lékařská fakulta uznaná 
ministerstvem zdravotnictví.  
Obchod se zdravím  
Česká televize svůj dokument s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím odvysílala ke konci května letošního roku. 
Film mapoval podivné praktiky v psychosomatickém institutu Aktip.  
"Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať 
si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit," popsala České televizi 
situaci herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. Za celým 
dokument stojí režisérka Šárka Maixnerová.  
Klímová si však za metodami svých kolegů stojí. "Za postoji a terapeutickými metodami mých kolegů si stojím, 
byť naprosto chápu, že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako nevěrohodné. Všechny terapeutické a 
diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně certifikované a mohu to doložit," uvedla.  
Šéfka psychosomatického centra Aktip byla hostem Rostřelu (06/2018)  
InsertSingleVideo  
 
URL| https://zpravy.idnes.cz/aktip-trestni-oznameni-policie-odlozila-rakovina-doktorka-jarmila-klimova-16l-
/krimi.aspx?c=A181108_131839_domaci_lre  
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KAUZA Policie přestala vyšetřovat případ zvláštních léčitelských praktik na klinice Aktip. Kauza o tom, jak léčitelé 
radili pacientům "vykadit" rakovinu, v letošním roce rezonovala v tuzemských médiích. Trestní oznámení na 
léčitele podal občanský spolek Kverulant, a to na základě dokumentu České televize.  

 
"V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti ‚odborníky‘ z Aktipu dovedně manipulování k tomu, aby odmítli 
ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky 
trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na šarlatány z Aktipu 
trestní oznámení," uvedl za spolek Kverulant jeho ředitel a zakladatel Vojtěch Razima. Trestním oznámením se 

začali zabývat policisté z Obvodního ředitelství policie pro Prahu 2 a případ nyní uložili. Dospěli k tomu, že se v 
případě daného oznámení o podezření z trestného činu nejedná. "Vámi zmiňované oznámení prošetřili policisté 
druhého policejního obvodu. Ti došli k závěru, že se v dané věci nejedná o podezření z trestného činu a proto věc 
uložili," sdělil ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí Policie ČR Tomáš Hulan. Vojtěch Razima z Kverulantu se 
však s postupem policie nehodlá smířit. Spolek podal stížnost proti odložení věci a práci policie označil ve své 
tiskové zprávě za "lemplovskou". "My jsme se proti odložení odvolali k dozorující státní zástupkyni a ta s největší 
pravděpodobností postup policie přezkoumá," sdělil ParlamentnímListům.cz za KverulantVojtěch Razima. 

"Chceme věřit, že když se někdo tváří jako atestovaný profesionál a přitom radí vážně nemocným pacientům, aby 
odmítli klasickou léčbu a aby léčili rakovinu milencem, měl by být potrestán," doplnil.  
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Léčitelé budou muset nově vést evidenci o všech provedených úkonech a zaplatit náhradu škody, pokud 
pacientovi způsobí újmu na zdraví.  
 
Ministerstvo zdravotnictví dokončuje návrh zákona, který upravuje činnost léčitelů. Poskytovatelé alternativní 
lékařské péče tak budou nově podléhat zákonu. Návrh už má podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpányové za 
sebou vnitřní připomínky, do konce listopadu projde ještě vnějším připomínkovým řízením.  
Léčitelé budou muset ke své činnosti nově získat speciální oprávnění. To získají pouze bezúhonné osoby, které 
krajskému úřadu ohlásí alespoň své kontaktní místo. Ke každému léčitelskému úkonu navíc budou potřebovat 
jasný souhlas pacienta.  
Zákon poskytovatelům ukládá množství dalších povinností. Kromě evidování záznamů o provedených službách 
budou muset zpracovat seznam cen prováděných zákroků, vymezit provozní dobu a uzavřít pojistnou smlouvu o 
pojištění své odpovědnosti za újmu, kterou svým zákrokem nebo doporučením mohou způsobit.  
Pokud léčitel pacientovi způsobí neúplnou, nesprávnou informací nebo škodlivou radou újmu na zdraví, bude za 
ni muset nahradit škodu.  
Návrh zákona počítá i s případy, kdy léčitelskou praxi provozuje běžný lékař. V takovém případě musí pacienta 
vždy upozornit na to, že navrhuje služby, které neodpovídají pravidlům vědy a uznávaných medicínských 
postupů.  
Stejně musí být vymezeny i všechny reklamy na léčitelské služby. A zakázáno je v reklamách i uvádět jakékoliv 
informace, které mohou klienta uvést v omyl.  
Debatu o nutnosti legislativně vymezit činnost léčitelů a center alternativní medicíny otevřel v květnu 2018 
dokument České televize Obchod se zdravím. Ten pomocí skryté kamery odhalil praktiky pracovníků centra 
alternativní medicíny AKTIP, kteří svým pacientům za peníze například předepisovali placebo, nebo doporučovali 
léčit rakovinu milencem.  
Vedoucí centra a lékařka Jarmila Klímová dokument označila za tendenční. "V dokumentu jsou používány 
prostředky, které mají charakter toho, čemu se říká černá propaganda. Byly tady porušeny předpisy na ochranu 
osobnosti, divák byl záměrně uváděn v omyl," řekla Seznamu letos v červnu.  
V souvislosti s podezřelými praktikami pracovníků centra AKTIP policie v červnu zahájila proti lékařce Klímové i 
její kolegyni, konzultantce Lence Kutilové trestní stíhání. V listopadu ale případ odložila s tím, že podle ní nejde o 
trestný čin. Členové organizace Kverulant, kteří na ženy v květnu podali trestní oznámení, se se závěry 

vyšetřování nesmířili a rozhodli se proti nim podat stížnost.  
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Podle kriminalistů nic nenasvědčuje tomu, že by někdo spáchal trestný čin. Jejich rozhodnutí ještě posoudí státní 
zástupkyně, která si vyžádala spis ke kontrole. O metodách institutu v minulosti informovala Česká televize v 
televizním dokumentu Obchod se zdravím.  
 
"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné 
konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu," sdělila státní zástupkyně Simona 
Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 České televizi.  
S rozhodnutím policie nesouhlasí spolek Kverulant, který v červnu podal na Aktip trestní oznámení. Jeho ředitel 

Vojtěch Razima potvrdil, že proti závěrům policie podali stížnost.  
Celou kauzu odstartoval dokument České televize Obchod se zdravím, který byl odvysílaný v květnu tohoto roku 
a zachytil skrytou kamerou "léčebné metody" centra Aktip. "Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina 
a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po 
které lze rakovinu doslova vykadit," uvedla herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka 
centrum navštěvovala.  
Vedoucí institutu Jarmila Klímová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz v květnu: "Vnímám ho (dokument ČT) 
jako velice tendenční, velice zmanipulovaný, s naprosto jednoznačným cílem nás poškodit, protože všechna 
vyjádření terapeutů, která tam byla uvedena, jsou jednoznačně účelově sestříhaná, aby to vyznělo jako 
nevěrohodné zpovědi neprofesionálních lidí."  
 
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/policie-odlozila-tresti-oznameni-na-centrum-aktip-ktere-radilo-
pacientum-lecit_1811080852_dok 
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180. Léčitelé a šarlatáni budou podléhat zákonu, ministerstvo dokončuje jeho úpravu   
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Připomeňte si Duel k přípravě zákona o léčitelích. Diskutovali celostní lékař Jan Hnízdil a předseda Klubu 
skeptiků Sisyfos Jaromír Šrámek. (Video: Seznam.cz)  
 
Léčitelé budou muset nově vést evidenci o všech provedených úkonech a zaplatit náhradu škody, pokud 
pacientovi způsobí újmu na zdraví.   
Ministerstvo zdravotnictví dokončuje návrh zákona, který upravuje činnost léčitelů. Poskytovatelé alternativní 
lékařské péče tak budou nově podléhat zákonu. Návrh už má podle mluvčí ministerstva Gabriely Štěpányové za 
sebou vnitřní připomínky, do konce listopadu projde ještě vnějším připomínkovým řízením.   
Léčitelé budou muset ke své činnosti nově získat speciální oprávnění. To získají pouze bezúhonné osoby, které 
krajskému úřadu ohlásí alespoň své kontaktní místo. Ke každému léčitelskému úkonu navíc budou potřebovat 
jasný souhlas pacienta.   
Zákon poskytovatelům ukládá množství dalších povinností. Kromě evidování záznamů o provedených službách 
budou muset zpracovat seznam cen prováděných zákroků, vymezit provozní dobu a uzavřít pojistnou smlouvu o 
pojištění své odpovědnosti za újmu, kterou svým zákrokem nebo doporučením mohou způsobit.   
Pokud léčitel pacientovi způsobí neúplnou, nesprávnou informací nebo škodlivou radou újmu na zdraví, bude za 
ni muset nahradit škodu.   
Návrh zákona počítá i s případy, kdy léčitelskou praxi provozuje běžný lékař. V takovém případě musí pacienta 
vždy upozornit na to, že navrhuje služby, které neodpovídají pravidlům vědy a uznávaných medicínských 
postupů.   
Stejně musí být vymezeny i všechny reklamy na léčitelské služby. A zakázáno je v reklamách i uvádět jakékoliv 
informace, které mohou klienta uvést v omyl.   
Debatu o nutnosti legislativně vymezit činnost léčitelů a center alternativní medicíny otevřel v květnu 2018 
dokument České televize Obchod se zdravím. Ten pomocí skryté kamery odhalil praktiky pracovníků centra 
alternativní medicíny AKTIP, kteří svým pacientům za peníze například předepisovali placebo, nebo doporučovali 
léčit rakovinu milencem.   
Vedoucí centra a lékařka Jarmila Klímová dokument označila za tendenční. "V dokumentu jsou používány 
prostředky, které mají charakter toho, čemu se říká černá propaganda. Byly tady porušeny předpisy na ochranu 
osobnosti, divák byl záměrně uváděn v omyl," řekla Seznamu letos v červnu.   
V souvislosti s podezřelými praktikami pracovníků centra AKTIP policie v červnu zahájila proti lékařce Klímové i 
její kolegyni, konzultantce Lence Kutilové trestní stíhání. V listopadu ale případ odložila s tím, že podle ní nejde o 
trestný čin. Členové organizace Kverulant, kteří na ženy v květnu podali trestní oznámení, se se závěry 
vyšetřování nesmířili a rozhodli se proti nim podat stížnost.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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KAUZA Policie přestala vyšetřovat případ zvláštních léčitelských praktik na klinice Aktip. Kauza o tom, jak léčitelé 
radili pacientům "vykadit" rakovinu, v letošním roce rezonovala v tuzemských médiích.  
 
Trestní oznámení na léčitele podal občanský spolek Kverulant, a to na základě dokumentu České televize.   

"V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti ‚odborníky‘z Aktipu dovedně manipulování k tomu, aby odmítli 
ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky 
trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na šarlatány z Aktipu 
trestní oznámení," uvedl za spolek Kverulant jeho ředitel a zakladatel Vojtěch Razima.   

Trestním oznámením se začali zabývat policisté z Obvodního ředitelství policie pro Prahu 2 a případ nyní uložili. 
Dospěli k tomu, že se v případě daného oznámení o podezření z trestného činu nejedná.   
"Vámi zmiňované oznámení prošetřili policisté druhého policejního obvodu. Ti došli k závěru, že se v dané věci 
nejedná o podezření z trestného činu a proto věc uložili," sdělil ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí Policie ČR 
Tomáš Hulan.   
Vojtěch Razima z Kverulantu se však s postupem policie nehodlá smířit. Spolek podal stížnost proti odložení věci 
a práci policie označil ve své tiskové zprávě za "lemplovskou".   
"My jsme se proti odložení odvolali k dozorující státní zástupkyni a ta s největší pravděpodobností postup policie 
přezkoumá," sdělil ParlamentnímListům.cz za Kverulant Vojtěch Razima. "Chceme věřit, že když se někdo tváří 

jako atestovaný profesionál a přitom radí vážně nemocným pacientům, aby odmítli klasickou léčbu a aby léčili 
rakovinu milencem, měl by být potrestán," doplnil.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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182. Policie odložila oznámení na Aktip, které radilo léčit rakovinu milencem   
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Název: Policie odložila oznámení na Aktip, které radilo léčit rakovinu milencem 
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Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181108750108 
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Klíčová slova: Kverulant 

Kriminalisté zastávají názor, že nic nenasvědčuje tomu, že by někdo v institutu Aktip spáchal trestní čin. O 
zvláštních praktikách Aktipu poprvé informovala ve svém dokumentu Česká televize. Zařízení svým pacientům 
například radilo léčit rakovinu milencem. Případem se nicméně dále zabývá Česká lékařská komora.  

http://www.politicke-listy.cz/?goto=179715-policiste-prestali-vysetrovat-kauzu-sarlatanu--kteri-radili-%E2%80%9Evykadit%E2%80%9C-rakovinu.html
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O tom, že policie trestní oznámení odložila informovala Česká televize. Závěr kriminalistů musí nyní posoudit 
ještě státní zástupkyně, která si spis celé kauzy vyžádala ke kontrole.   
"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné 
konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu," sdělila ČT státní zástupkyně 
Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2.   
Proti rozhodnutí se staví spolek Kverulant, který na Aktip v červnu podal trestní oznámení. Ředitel Vojtěch 

Razima uvedl, že proti závěrům policie podali stížnost. Tuto podmínku Klímová splňuje.   
Aktip řeší i Česká lékařská komora   
Situací v institutu se nadále zabývá Česká lékařská komora (ČLK). "Kauzu řešíme pořád. Na Aktip máme dvě 
stížnost, jednu z ministerstva, druhou podal sám prezident České lékařské komory Milan Kubek. Jsou podané na 
čtyři lékaře z institutu a ještě v nich nepadlo pravomocné rozhodnutí. Na to je ještě příliš brzo," uvedl mluvčí ČLK 
Michal Sojka s tím, že si nemyslí, že by komora rozhodla do konce roku.   
Stížnost je mimo jiné podaná na šéfku institutu Jarmilu Klímovou. "V extrémním případě, pokud se prokáže její 
pochybení, tak můžeme paní doktorku vyloučit z komory. To samozřejmě neznamená, že nebude nadále dělat to, 
co dělá. Pro poradenství, které ona dělá, členkou být nemusí," dodal.   
Podmínkou pro členství v ČLK je vystudovaná lékařská fakulta v Česku nebo jiná lékařská fakulta uznaná 
ministerstvem zdravotnictví.   
Obchod se zdravím   
Česká televize svůj dokument s názvem Infiltrace: Obchod se zdravím odvysílala ke konci května letošního roku. 
Film mapoval podivné praktiky v psychosomatickém institutu Aktip.   
Jde o podvod? Aktip prověřuje komise, z pacientů je spokojený jeden"Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi 
rakovina a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím 
detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit," popsala České televizi situaci herečka Ivana Lokajová, která se 
skrytými kamerami jako pacientka centrum navštěvovala. Za celým dokument stojí režisérka Šárka Maixnerová.   
Klímová si však za metodami svých kolegů stojí. "Za postoji a terapeutickými metodami mých kolegů si stojím, 
byť naprosto chápu, že v podání tohoto pořadu jsou předestřeny jako nevěrohodné. Všechny terapeutické a 
diagnostické metody uvedené v tomto pořadu jsou mezinárodně certifikované a mohu to doložit," uvedla.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

183. Policisté přestali vyšetřovat kauzu šarlatánů, kteří radili "vykadit" rakovinu   
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KAUZA Policie přestala vyšetřovat případ zvláštních léčitelských praktik na klinice Aktip. Kauza o tom, jak léčitelé 
radili pacientům "vykadit" rakovinu, v letošním roce rezonovala v tuzemských médiích. Trestní oznámení na 
léčitele podal občanský spolek Kverulant, a to na základě dokumentu České televize.  

 
"V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti ‚odborníky‘z Aktipu dovedně manipulování k tomu, aby odmítli 
ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky 
trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na šarlatány z Aktipu 
trestní oznámení," uvedl za spolek Kverulant jeho ředitel a zakladatel Vojtěch Razima.   

Trestním oznámením se začali zabývat policisté z Obvodního ředitelství policie pro Prahu 2 a případ nyní uložili. 
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Dospěli k tomu, že se v případě daného oznámení o podezření z trestného činu nejedná.   
"Vámi zmiňované oznámení prošetřili policisté druhého policejního obvodu. Ti došli k závěru, že se v dané věci 
nejedná o podezření z trestného činu a proto věc uložili," sdělil ParlamentnímListům.cz tiskový mluvčí Policie ČR 
Tomáš Hulan.   
Vojtěch Razima z Kverulantu se však s postupem policie nehodlá smířit. Spolek podal stížnost proti odložení věci 
a práci policie označil ve své tiskové zprávě za "lemplovskou".   
"My jsme se proti odložení odvolali k dozorující státní zástupkyni a ta s největší pravděpodobností postup policie 
přezkoumá," sdělil ParlamentnímListům.cz za Kverulant Vojtěch Razima. "Chceme věřit, že když se někdo tváří 

jako atestovaný profesionál a přitom radí vážně nemocným pacientům, aby odmítli klasickou léčbu a aby léčili 
rakovinu milencem, měl by být potrestán," doplnil.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

184. Policie odložila trestí oznámení na centrum Aktip, které radilo pacientům léčit rakovinu 
milencem   
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Podle kriminalistů nic nenasvědčuje tomu, že by někdo spáchal trestný čin. Jejich rozhodnutí ještě posoudí státní 
zástupkyně, která si vyžádala spis ke kontrole. O metodách institutu v minulosti informovala Česká televize v 
televizním dokumentu Obchod se zdravím.  
 
"Věc byla uložena bez dalšího opatření. Policejní orgán vyhodnotil podání a dospěl k závěru, že z jeho obsahu 
není možné dovodit skutečnosti, které by zakládaly podezření z trestného činu, jež by bylo odůvodněné 
konkrétními okolnostmi. Ve věci si vyžádám spis k přezkumu tohoto postupu," sdělila státní zástupkyně Simona 
Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2   
České televizi.   
S rozhodnutím policie nesouhlasí spolek Kverulant, který v červnu podal na Aktip trestní oznámení. Jeho ředitel 

Vojtěch Razima potvrdil, že proti závěrům policie podali stížnost.   
Celou kauzu odstartoval dokument České televize Obchod se zdravím, který byl odvysílaný v květnu tohoto roku 
a zachytil skrytou kamerou "léčebné metody" centra Aktip. "Dozvěděla jsem se, že jsem anděl, hrozí mi rakovina 
a mozková obrna. A psycholožka mi jako řešení nabídla, ať si najdu milence, nebo ať podstoupím detoxikaci, po 
které lze rakovinu doslova vykadit," uvedla herečka Ivana Lokajová, která se skrytými kamerami jako pacientka 
centrum navštěvovala.   
Vedoucí institutu Jarmila Klímová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz v květnu: " Vnímám ho (dokument ČT) 
jako velice tendenční, velice zmanipulovaný, s naprosto jednoznačným cílem nás poškodit, protože všechna 
vyjádření terapeutů, která tam byla uvedena, jsou jednoznačně účelově sestříhaná, aby to vyznělo jako 
nevěrohodné zpovědi neprofesionálních lidí. "  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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185. Bojovník s korupcí Razima: Pracoval jsem v BIS za Havla a jsem na to hrdý. Babiš je 
práskač StB. Nezbavili jsme se komunismu v nás   

Skóre: 1.00 

Název: Bojovník s korupcí Razima: Pracoval jsem v BIS za Havla a jsem na to hrdý. Babiš 
je práskač StB. Nezbavili jsme se komunismu v nás 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 
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ROZHOVOR Zakladatel a ředitel neziskové organizace Kverulant bojující s korupcí Vojtěch Razima byl jedním 

ze studentů, kteří se zúčastnili listopadových demonstrací v roce 1989, tedy v době, kdy se lámal socialistický 
režim. V devadesátých letech pak pracoval coby zpravodajský důstojník pro Bezpečnostní informační službu za 
doby úřadování prezidenta Václava Havla a dle svých slov je na to hrdý. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se 
protikorupční aktivista Razima vypořádal jak s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, tak i s 
prezidentem Milošem Zemanem. Rozpovídal se i o tom, jak spolek Kverulant bojuje s korupcí a jak vnímá možný 

posun v řešení tohoto problému v Česku. Nezbavili jsme se takového toho komunismu v nás, toho chrapounství, 
snahy to ohnout a ošulit, popisuje své dojmy Razima.  
 
Vy jste krátce po zveřejnění informací jako spolek vydali tiskovou zprávu, ve které vyzýváte, aby zástupci 
protikorupčních organizací vystoupili z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jelikož v ní sedí Andrej Babiš. 
Mohl byste ty organizace jmenovat, o jaké z nich se jedná? Jsou to Transparency International, Frank Bold, 
Oživení a Nadační fond proti korupci. Pak jsou tam nějací politici, policisté a tak dále, a v čele je prostě trestně 
stíhaný člověk Andrej Babiš. A to není trestně stíhaný člověk pro nějakou lapálii. Je to trestně stíhaný člověk za 
ekonomickou kriminalitu. To je to, proti čemu bychom my jako neziskovky měli společně jako jeden muž bojovat. 
Není podle mého názoru možné, abychom Babiše a tu jeho skvadru, která tam sedí, legitimizovali tím , že tam s 
ním sedíme společně. Proč? Protože Babiš může pak vždycky říct – podívejte, vždyť ředitelé neziskových 
organizací kromě nějakého bezvýznamného Kverulanta tam sedí se mnou, že jsou všichni na jeho straně, a to je 
tristní. Máte od těchto organizací již nějaké reakce? Ano, v podstatě se jedná o odpovědi ve smyslu, že by takové 
vystoupení z protikorupční rady vlády vedené Babišem bylo pouze prázdné gesto, které by nikdo nepochopil. 
Zkrátka jejich názor je, že díky tomu, že s Babišem spolupracují, tak mohou prosazovat nějaké své zákony. To je 
podle mého názoru krátkozraké. Zkrátka my razíme myšlenku, že jako nezisková organizace se s politiky prostě 
nebavíme. Ano, my bychom mohli v té radě něčeho dosáhnout, ale za jakou cenu. Byli bychom jim pak zavázáni? 
Zkrátka politici jsou tým A a my jsme tým B a je zapotřebí to rozlišovat a nemíchat to. Jak hodnotíte vývoj kauzy 
Čapí hnízdo Andreje Babiše, ve které nyní promluvil jeho syn Babiš junior? To, co se teď stalo aktuálně je, že se 
to celé kvalitativně posunulo někam jinam. Dosud to bylo všechno o číslech. Řešilo se, jestli Babiš něco ukradl, 
neukradl a podobně. Ale teď se nám to z klasické hospodářské trestné činnosti překlopilo do násilí. Máme tady 
údajný únos. To máte hned v první hlavě trestního zákona. A to je významný posun k mafiánskému státu. To už 
prostě není možné dále ignorovat. Ta reportáž odstartovala nějaké téma. Začalo se o tom mluvit. Co by se teď 
mělo stát? Babiš by samozřejmě neměl být v čele exekutivy. Já dávám pro příklad zákon o uvalení vazby a důvod 
možné ovlivnění svědků. Kdyby Babiš nebyl takhle významným člověkem, kdybyste to například udělal vy nebo 
já, tak sedíme ve vazební věznici a sedíme tam správně, protože tohle je přece ovlivňování svědků. Já žasnu. A 
tomuhle člověku by neziskovky měly dělat stafáž, že s ním chodí na kafíčko? To je prostě absurdní... Jak 
hodnotíte v kauze Čapí hnízdo práci policie? Víte, my se jako Kverulant jednou částí případu Čapí hnízdo 

zabýváme velmi detailně. Je to ta zpráva Olaf, kterou vláda nezveřejnila a zveřejnila ji až posléze na náš popud. 
My jsme jako spolek upozorňovali na to, že policie nekoná, že ten případ se vleče a podobně. Víte, to je vlastně 
důvod, proč by Babiš vůbec neměl být členem vlády, proč by vůbec neměl sedět v exekutivě, protože 
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samozřejmě má možnosti k tomu ovlivňovat policii. Jestliže například vy jako policista, s nějakým průměrným 
platem, průměrným vzděláním, jste si třeba nejistý svou funkcí a podobně, vyšetřujete předsedu vlády, tak máte 
tendenci být "přeopatrný", a to není úplně dobře. Je to velký problém. Je ohrožen ústavní pořádek České 
republiky? Ale to je samozřejmě zcela jasné. My jsme si zde za dob Václava Havla budovali nějaké ústavní 
zvyklosti, za Klause se v tom víceméně nějak pokračovalo, ale to, co dělá v druhém volebním období Miloš 
Zeman, je strašně škodlivé a je to strašně špatně. Pojďme si říci ty základní věci, ke kterým tady došlo. Zeman 
jako by se tvářil, že Babiš je světcem, který zachrání tuto zemi. Není to tak, on zachraňuje sám sebe před 
trestním stíháním a zachraňuje Agrofert, který zachraňuje velmi dobře, když se podíváte na to, jak mu od doby, 
kdy je Babiš u moci, stoupají ty dotace. Je to tristní záležitost a je to i něco, čemu "hradní pán" velmi tleská. 
Vezměte si, jak Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí toho pana Pocheho. Vždyť to je přece protiústavní. 
Ale jediný, kdo mohl zvednout tu hozenou rukavici, byl právě Babiš. Ono to vypadá, jako kdyby si kluci zkoušeli, 
co si můžou dovolit. Oni takhle přitvrzují, přitvrzují a maličko to zkouší. Z toho já nemám radost. Proč? Proboha, 
parlamentní demokracie, liberální parlamentní demokracie je opravdu obrovská hodnota. Pojďme si ji chránit, 
prosím pěkně. Říkejme to všem lidem, kteří jsou ochotni nás poslouchat, že tohle Babiš nedělá dobře, že tohle 
Zeman nedělá dobře. Jinak to tu za chvíli bude vypadat jako v Maďarsku. Zdrhne nám odsud dva miliony lidí 
mladých, vzdělaných, jako se to stalo právě tam. Vezměte si, jak třeba před několika měsíci, se v Česku 
projednávalo zpřísnění zákona 106, tedy že by se nesměly zveřejňovat informace z trestního řízení. No a co by to 
znamenalo v případě Čapího hnízda? Že by se o tom nepsalo? Ano, že byste o tom nesměli psát. A kdybyste o 
tom psali, tak byste byli jednou nohou v kriminále. No to by se jim náramně líbilo, politikům. A těchto věcí je 
spousta, musíme ty bitvy vést, nesmíme je vzdát. Jak je na tom vlastně české prostředí z hlediska korupce? 
Zlepšuje se ta situace? Abych pravdu řekl, tak nevím, jak odpovědět. Na jednu stranu se zdá, že se to zlepšilo a 
ty tunely na veřejné peníze jsou menší v tom smyslu, že se jedná o menší částky. Na druhé straně ale třeba 
takový tunel, jako je CRAB (Centrální registr administrativních budov) stále běží vesele dál. Můžete CRAB našim 
čtenářům přiblížit? Je to v zásadě taková lepší excelovská tabulka, za kterou stát platí, za poskytování těch 
databázi. Za tento systém stát již utratil miliardu a dvě stě milionů korun. Je to neskutečná záležitost, a pořád 
běží. Kdo je dodavatelem? Dodává to IBM, plus nějaké další firmy. Máme to na stránkách Kverulantu. A ten 
dodavatel, to je další věc, pojďme si to říct otevřeně. Takže Američané nám jako jezdí radit, zvou nás na ty 
ambasády a říkají nám, jak bychom měli postupovat transparentně a proti korupci, a přitom tyhle IT tunely, to je 
jedna americká firma vedle druhé. Co dalšího? Další je třeba NEN, Národní elektronický nástroj, to je takové 
udělátko na soutěžení veřejných soutěží, to je stejná kapitola. To jen dosud stálo asi šest set milionů korun, ale 
ono to stále není funkční. A nejlepší je, že takové nástroje na soutěžení již jsou a že jsou i zadarmo, tak proč 
tohle. Takže nejsem si opravdu jistý, jestli té korupce je méně. I když pravda je, že se to tak zdá, třeba z hlediska 
zpravodajství. Informuje se o korupci méně? Například před několika lety, když jsme vydali tiskovou zprávu k 
nějakému našemu případu, tak to de facto znamenalo automaticky pozvánku do hlavní zpravodajské relace 
nějaké televize. A kolegové to tak měli taky. Dneska to tak ale už není. Kdy jste naposledy viděl nějakou kauzu 
neziskové společnosti v televizi? Na internetu jsem si přečetl, že jste v devadesátých letech pracoval u BIS. Mohl 
byste aktuální kauzu kolem Andreje Babiše analyzovat ze zpravodajského hlediska? Mám k tomu málo informací. 
Nicméně já jsem na BIS pracoval a chránil jsem tam významné ekonomické zájmy státu za dob Václava Havla, 
kdy politická kultura této země byla někde naprosto jinde. Že bych dnes pracoval na BIS? Já si to neumím 
představit. Zvláště, když tím primárním ústavním činitelem, který úkoluje BIS, je předseda vlády. Já si nedokážu 
představit, jak ti hoši povinně podávají zprávy trestně stíhanému chlapíkovi z Čapího hnízda. To je opravdu "ekl" 
a já jim to nezávidím a jsem rád, že jsem pryč. Jsem hrdý na to, že jsem tam pracoval v době, kdy republiku vedl 
Václav Havel.  
 
Objevily se spekulace v médiích, že by tam mohli být zapojeni Rusové? To jsou spekulace. Nevím, co by asi 
chtěli Rusové ještě v téhle zemi zhoršit. Tady už je trestně stíhaný premiér. Co chcete dělat dál? Na Hradě máte 
alkoholika, člověka, který nemá žádné skrupule, premiér je trestně stíhaný chlap s obrovskými škraloupy. Jak 
ještě byste to chtěl zhoršit jako. Je výročí 17. istopadu. Chystají se demonstrace proti Babišovi. Podporujete 
mladé lidi, kteří vyjadřují nesouhlas? Co byste jim vzkázal? Víte co (smích), já jsem studentský vůdce z roku 
1989. Co byste čekal, jaký bude můj vztah k 17. listopadu. Rozhodně si to datum připomenu, a připomenu si to s 
určitou hrdostí a s určitým uspokojením, že jsme se zbavili komunistů, i když to, jak se nám teď vrací, se mi nelíbí. 
A je to asi trochu i tím, že jsme se nezbavili toho komunismu v nás, takového toho chrapounství, té snahy to zase 
ohnout, zase to ošulit. Je to takové to – v zimě být spíš u těch kamen a v létě se zase přestěhovat k tomu oknu, 
nic neplatit, získat toho co nejvíc zadarmo, neodpracovat si to. To je ten komunismus. Těžko se o tom mluví. Měl 
by chodit Andrej Babiš uctít 17. listopad? To nevím. Ale je to každopádně chlapík, který byl před listopadem 89 
členem KSČ a je to evidentně práskač StB. Kdyby totiž byl agentem StB v tom smyslu, že je tím zpravodajským 
důstojníkem nebo rozvědčíkem, tak bych pro to možná měl ještě trochu větší pochopení, než to, když udával 
svoje bližní. To dělali práskači.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bojovnik-s-korupci-Razima-Pracoval-jsem-v-BIS-za-Havla-a-
jsem-na-to-hrdy-Babis-je-praskac-StB-Nezbavili-jsme-se-komunismu-v-nas-
559779?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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186. Bojovník s korupcí Razima: Pracoval jsem v BIS za Havla a jsem na to hrdý. Babiš je 
práskač StB. Nezbavili jsme se komunismu v nás   
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Klíčová slova: Kverulant (3) 

ROZHOVOR Zakladatel a ředitel neziskové organizace Kverulant bojující s korupcí Vojtěch Razima byl jedním 

ze studentů, kteří se zúčastnili listopadových  
 
demonstrací v roce 1989, tedy v době, kdy se lámal socialistický režim. V devadesátých letech pak pracoval coby 
zpravodajský důstojník pro Bezpečnostní informační službu za doby úřadování prezidenta Václava Havla a dle 
svých slov je na to hrdý. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se protikorupční aktivista Razima vypořádal jak s 
trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, tak i s prezidentem Milošem Zemanem. Rozpovídal se i o tom, 
jak spolek Kverulant bojuje s korupcí a jak vnímá možný posun v řešení tohoto problému v Česku. Nezbavili 

jsme se takového toho komunismu v nás, toho chrapounství, snahy to ohnout a ošulit, popisuje své dojmy 
Razima.   
Anketa   
Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru?   
Má   
88%   
Nemá   
12% hlasovalo: 34008 lidí   
Vy jste krátce po zveřejnění informací jako spolek vydali tiskovou zprávu, ve které vyzýváte, aby zástupci 
protikorupčních organizací vystoupili z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jelikož v ní sedí Andrej Babiš. 
Mohl byste ty organizace jmenovat, o jaké z nich se jedná?   
Jsou to Transparency International, Frank Bold, Oživení a Nadační fond proti korupci. Pak jsou tam nějací politici, 
policisté a tak dále, a v čele je prostě trestně stíhaný člověk Andrej Babiš. A to není trestně stíhaný člověk pro 
nějakou lapálii. Je to trestně stíhaný člověk za ekonomickou kriminalitu. To je to, proti čemu bychom my jako 
neziskovky měli společně jako jeden muž bojovat. Není podle mého názoru možné, abychom Babiše a tu jeho 
skvadru, která tam sedí, legitimizovali tím, že tam s ním sedíme společně.   
Proč?   
Protože Babiš může pak vždycky říct – podívejte, vždyť ředitelé neziskových organizací kromě nějakého 
bezvýznamného Kverulanta tam sedí se mnou, že jsou všichni na jeho straně, a to je tristní.   
Máte od těchto organizací již nějaké reakce?   
Ano, v podstatě se jedná o odpovědi ve smyslu, že by takové vystoupení z protikorupční rady vlády vedené 
Babišem bylo pouze prázdné gesto, které by nikdo nepochopil. Zkrátka jejich názor je, že díky tomu, že s 
Babišem spolupracují, tak mohou prosazovat nějaké své zákony. To je podle mého názoru krátkozraké. Zkrátka 
my razíme myšlenku, že jako nezisková organizace se s politiky prostě nebavíme. Ano, my bychom mohli v té 
radě něčeho dosáhnout, ale za jakou cenu. Byli bychom jim pak zavázáni? Zkrátka politici jsou tým A a my jsme 
tým B a je zapotřebí to rozlišovat a nemíchat to.   
Jak hodnotíte vývoj kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše, ve které nyní promluvil jeho syn Babiš junior?   
To, co se teď stalo aktuálně je, že se to celé kvalitativně posunulo někam jinam. Dosud to bylo všechno o číslech. 
Řešilo se, jestli Babiš něco ukradl, neukradl a podobně. Ale teď se nám to z klasické hospodářské trestné činnosti 
překlopilo do násilí. Máme tady údajný únos. To máte hned v první hlavě trestního zákona. A to je významný 
posun k mafiánskému státu. To už prostě není možné dále ignorovat.   
Ta reportáž odstartovala nějaké téma. Začalo se o tom mluvit. Co by se teď mělo stát?   
Babiš by samozřejmě neměl být v čele exekutivy. Já dávám pro příklad zákon o uvalení vazby a důvod možné 

http://www.politicke-listy.cz/?goto=180771-bojovnik-s-korupci-razima--pracoval-jsem-v-bis-za-havla-a-jsem-na-to-hrdy.-babis-je-praskac-stb.-nezbavili-jsme-se-komunismu-v-nas.html
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ovlivnění svědků. Kdyby Babiš nebyl takhle významným člověkem, kdybyste to například udělal vy nebo já, tak 
sedíme ve vazební věznici a sedíme tam správně, protože tohle je přece ovlivňování svědků. Já žasnu. A 
tomuhle člověku by neziskovky měly dělat stafáž, že s ním chodí na kafíčko? To je prostě absurdní...   
Jak hodnotíte v kauze Čapí hnízdo práci policie?   
Víte, my se jako Kverulant jednou částí případu Čapí hnízdo zabýváme velmi detailně. Je to ta zpráva Olaf, 

kterou vláda nezveřejnila a zveřejnila ji až posléze na náš popud. My jsme jako spolek upozorňovali na to, že 
policie nekoná, že ten případ se vleče a podobně. Víte, to je vlastně důvod, proč by Babiš vůbec neměl být 
členem vlády, proč by vůbec neměl sedět v exekutivě, protože samozřejmě má možnosti k tomu ovlivňovat policii. 
Jestliže například vy jako policista, s nějakým průměrným platem, průměrným vzděláním, jste si třeba nejistý svou 
funkcí a podobně, vyšetřujete předsedu vlády, tak máte tendenci být "přeopatrný", a to není úplně dobře. Je to 
velký problém.   
Je ohrožen ústavní pořádek České republiky?   
Ale to je samozřejmě zcela jasné. My jsme si zde za dob Václava Havla budovali nějaké ústavní zvyklosti, za 
Klause se v tom víceméně nějak pokračovalo, ale to, co dělá v druhém volebním období Miloš Zeman, je strašně 
škodlivé a je to strašně špatně.   
Pojďme si říci ty základní věci, ke kterým tady došlo. Zeman jako by se tvářil, že Babiš je světcem, který zachrání 
tuto zemi. Není to tak, on zachraňuje sám sebe před trestním stíháním a zachraňuje Agrofert, který zachraňuje 
velmi dobře, když se podíváte na to, jak mu od doby, kdy je Babiš u moci, stoupají ty dotace. Je to tristní 
záležitost a je to i něco, čemu "hradní pán" velmi tleská. Vezměte si, jak Zeman odmítl jmenovat ministrem 
zahraničí toho pana Pocheho. Vždyť to je přece protiústavní. Ale jediný, kdo mohl zvednout tu hozenou rukavici, 
byl právě Babiš. Ono to vypadá, jako kdyby si kluci zkoušeli, co si můžou dovolit. Oni takhle přitvrzují, přitvrzují a 
maličko to zkouší. Z toho já nemám radost.   
Proč?   
Proboha, parlamentní demokracie, liberální parlamentní demokracie je opravdu obrovská hodnota. Pojďme si ji 
chránit, prosím pěkně. Říkejme to všem lidem, kteří jsou ochotni nás poslouchat, že tohle Babiš nedělá dobře, že 
tohle Zeman nedělá dobře. Jinak to tu za chvíli bude vypadat jako v Maďarsku. Zdrhne nám odsud dva miliony lidí 
mladých, vzdělaných, jako se to stalo právě tam. Vezměte si, jak třeba před několika měsíci, se v Česku 
projednávalo zpřísnění zákona 106, tedy že by se nesměly zveřejňovat informace z trestního řízení. No a co by to 
znamenalo v případě Čapího hnízda?   
Že by se o tom nepsalo?   
Ano, že byste o tom nesměli psát. A kdybyste o tom psali, tak byste byli jednou nohou v kriminále. No to by se jim 
náramně líbilo, politikům. A těchto věcí je spousta, musíme ty bitvy vést, nesmíme je vzdát.   
Jak je na tom vlastně české prostředí z hlediska korupce? Zlepšuje se ta situace?   
Abych pravdu řekl, tak nevím, jak odpovědět. Na jednu stranu se zdá, že se to zlepšilo a ty tunely na veřejné 
peníze jsou menší v tom smyslu, že se jedná o menší částky. Na druhé straně ale třeba takový tunel, jako je 
CRAB (Centrální registr administrativních budov) stále běží vesele dál.   
Můžete CRAB našim čtenářům přiblížit?   
Je to v zásadě taková lepší excelovská tabulka, za kterou stát platí, za poskytování těch databázi. Za tento 
systém stát již utratil miliardu a dvě stě milionů korun. Je to neskutečná záležitost, a pořád běží.   
Kdo je dodavatelem?   
Dodává to IBM, plus nějaké další firmy. Máme to na stránkách Kverulantu. A ten dodavatel, to je další věc, 
pojďme si to říct otevřeně. Takže Američané nám jako jezdí radit, zvou nás na ty ambasády a říkají nám, jak 
bychom měli postupovat transparentně a proti korupci, a přitom tyhle IT tunely, to je jedna americká firma vedle 
druhé.   
Co dalšího?   
Další je třeba NEN, Národní elektronický nástroj, to je takové udělátko na soutěžení veřejných soutěží, to je 
stejná kapitola. To jen dosud stálo asi šest set milionů korun, ale ono to stále není funkční. A nejlepší je, že 
takové nástroje na soutěžení již jsou a že jsou i zadarmo, tak proč tohle. Takže nejsem si opravdu jistý, jestli té 
korupce je méně. I když pravda je, že se to tak zdá, třeba z hlediska zpravodajství.   
Informuje se o korupci méně?   
Například před několika lety, když jsme vydali tiskovou zprávu k nějakému našemu případu, tak to de facto 
znamenalo automaticky pozvánku do hlavní zpravodajské relace nějaké televize. A kolegové to tak měli taky. 
Dneska to tak ale už není. Kdy jste naposledy viděl nějakou kauzu neziskové společnosti v televizi?   
Na internetu jsem si přečetl, že jste v devadesátých letech pracoval u BIS. Mohl byste aktuální kauzu kolem 
Andreje Babiše analyzovat ze zpravodajského hlediska?   
Mám k tomu málo informací. Nicméně já jsem na BIS pracoval a chránil jsem tam významné ekonomické zájmy 
státu za dob Václava Havla, kdy politická kultura této země byla někde naprosto jinde. Že bych dnes pracoval na 
BIS? Já si to neumím představit. Zvláště, když tím primárním ústavním činitelem, který úkoluje BIS, je předseda 
vlády. Já si nedokážu představit, jak ti hoši povinně podávají zprávy trestně stíhanému chlapíkovi z Čapího 
hnízda. To je opravdu "ekl" a já jim to nezávidím a jsem rád, že jsem pryč. Jsem hrdý na to, že jsem tam pracoval 
v době, kdy republiku vedl Václav Havel.   
Objevily se spekulace v médiích, že by tam mohli být zapojeni Rusové?   
To jsou spekulace. Nevím, co by asi chtěli Rusové ještě v téhle zemi zhoršit. Tady už je trestně stíhaný premiér. 
Co chcete dělat dál? Na Hradě máte alkoholika, člověka, který nemá žádné skrupule, premiér je trestně stíhaný 
chlap s obrovskými škraloupy. Jak ještě byste to chtěl zhoršit jako.   
Je výročí 17. istopadu. Chystají se demonstrace proti Babišovi. Podporujete mladé lidi, kteří vyjadřují nesouhlas? 
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Co byste jim vzkázal?   
Víte co (smích), já jsem studentský vůdce z roku 1989. Co byste čekal, jaký bude můj vztah k 17. listopadu. 
Rozhodně si to datum připomenu, a připomenu si to s určitou hrdostí a s určitým uspokojením, že jsme se zbavili 
komunistů, i když to, jak se nám teď vrací, se mi nelíbí. A je to asi trochu i tím, že jsme se nezbavili toho 
komunismu v nás, takového toho chrapounství, té snahy to zase ohnout, zase to ošulit. Je to takové to – v zimě 
být spíš u těch kamen a v létě se zase přestěhovat k tomu oknu, nic neplatit, získat toho co nejvíc zadarmo, 
neodpracovat si to. To je ten komunismus. Těžko se o tom mluví.   
Měl by chodit Andrej Babiš uctít 17. listopad?   
To nevím. Ale je to každopádně chlapík, který byl před listopadem 89 členem KSČ a je to evidentně práskač StB. 
Kdyby totiž byl agentem StB v tom smyslu, že je tím zpravodajským důstojníkem nebo rozvědčíkem, tak bych pro 
to možná měl ještě trochu větší pochopení, než to, když udával svoje bližní. To dělali práskači.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

187. Bojovník s korupcí Razima: Pracoval jsem v BIS za Havla a jsem na to hrdý. Babiš je 
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ROZHOVOR Zakladatel a ředitel neziskové organizace Kverulant bojující s korupcí Vojtěch Razima byl jedním 

ze studentů, kteří se zúčastnili listopadových demonstrací v roce 1989, tedy v době, kdy se lámal socialistický 
režim. V devadesátých letech pak pracoval coby zpravodajský důstojník pro Bezpečnostní informační službu za 
doby úřadování prezidenta Václava Havla a dle svých slov je na to hrdý. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se 
protikorupční aktivista Razima vypořádal jak s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, tak i s 
prezidentem Milošem Zemanem. Rozpovídal se i o tom, jak spolek Kverulant bojuje s korupcí a jak vnímá možný 

posun v řešení tohoto problému v Česku. Nezbavili jsme se takového toho komunismu v nás, toho chrapounství, 
snahy to ohnout a ošulit, popisuje své dojmy Razima.  
 
Vy jste krátce po zveřejnění informací jako spolek vydali tiskovou zprávu, ve které vyzýváte, aby zástupci 
protikorupčních organizací vystoupili z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jelikož v ní sedí Andrej Babiš. 
Mohl byste ty organizace jmenovat, o jaké z nich se jedná?   
Jsou to Transparency International, Frank Bold, Oživení a Nadační fond proti korupci. Pak jsou tam nějací politici, 
policisté a tak dále, a v čele je prostě trestně stíhaný člověk Andrej Babiš. A to není trestně stíhaný člověk pro 
nějakou lapálii. Je to trestně stíhaný člověk za ekonomickou kriminalitu. To je to, proti čemu bychom my jako 
neziskovky měli společně jako jeden muž bojovat. Není podle mého názoru možné, abychom Babiše a tu jeho 
skvadru, která tam sedí, legitimizovali tím, že tam s ním sedíme společně.   
Proč?   
Protože Babiš může pak vždycky říct – podívejte, vždyť ředitelé neziskových organizací kromě nějakého 
bezvýznamného Kverulanta tam sedí se mnou, že jsou všichni na jeho straně, a to je tristní.   
Máte od těchto organizací již nějaké reakce?   
Ano, v podstatě se jedná o odpovědi ve smyslu, že by takové vystoupení z protikorupční rady vlády vedené 
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Babišem bylo pouze prázdné gesto, které by nikdo nepochopil. Zkrátka jejich názor je, že díky tomu, že s 
Babišem spolupracují, tak mohou prosazovat nějaké své zákony. To je podle mého názoru krátkozraké. Zkrátka 
my razíme myšlenku, že jako nezisková organizace se s politiky prostě nebavíme. Ano, my bychom mohli v té 
radě něčeho dosáhnout, ale za jakou cenu. Byli bychom jim pak zavázáni? Zkrátka politici jsou tým A a my jsme 
tým B a je zapotřebí to rozlišovat a nemíchat to.   
Jak hodnotíte vývoj kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše, ve které nyní promluvil jeho syn Babiš junior?   
To, co se teď stalo aktuálně je, že se to celé kvalitativně posunulo někam jinam. Dosud to bylo všechno o číslech. 
Řešilo se, jestli Babiš něco ukradl, neukradl a podobně. Ale teď se nám to z klasické hospodářské trestné činnosti 
překlopilo do násilí. Máme tady údajný únos. To máte hned v první hlavě trestního zákona. A to je významný 
posun k mafiánskému státu. To už prostě není možné dále ignorovat.   
Ta reportáž odstartovala nějaké téma. Začalo se o tom mluvit. Co by se teď mělo stát?   
Babiš by samozřejmě neměl být v čele exekutivy. Já dávám pro příklad zákon o uvalení vazby a důvod možné 
ovlivnění svědků. Kdyby Babiš nebyl takhle významným člověkem, kdybyste to například udělal vy nebo já, tak 
sedíme ve vazební věznici a sedíme tam správně, protože tohle je přece ovlivňování svědků. Já žasnu. A 
tomuhle člověku by neziskovky měly dělat stafáž, že s ním chodí na kafíčko? To je prostě absurdní...   
Jak hodnotíte v kauze Čapí hnízdo práci policie?   
Víte, my se jako Kverulant jednou částí případu Čapí hnízdo zabýváme velmi detailně. Je to ta zpráva Olaf, 

kterou vláda nezveřejnila a zveřejnila ji až posléze na náš popud. My jsme jako spolek upozorňovali na to, že 
policie nekoná, že ten případ se vleče a podobně. Víte, to je vlastně důvod, proč by Babiš vůbec neměl být 
členem vlády, proč by vůbec neměl sedět v exekutivě, protože samozřejmě má možnosti k tomu ovlivňovat policii. 
Jestliže například vy jako policista, s nějakým průměrným platem, průměrným vzděláním, jste si třeba nejistý svou 
funkcí a podobně, vyšetřujete předsedu vlády, tak máte tendenci být "přeopatrný", a to není úplně dobře. Je to 
velký problém.   
Je ohrožen ústavní pořádek České republiky?   
Ale to je samozřejmě zcela jasné. My jsme si zde za dob Václava Havla budovali nějaké ústavní zvyklosti, za 
Klause se v tom víceméně nějak pokračovalo, ale to, co dělá v druhém volebním období Miloš Zeman, je strašně 
škodlivé a je to strašně špatně.   
Pojďme si říci ty základní věci, ke kterým tady došlo. Zeman jako by se tvářil, že Babiš je světcem, který zachrání 
tuto zemi. Není to tak, on zachraňuje sám sebe před trestním stíháním a zachraňuje Agrofert, který zachraňuje 
velmi dobře, když se podíváte na to, jak mu od doby, kdy je Babiš u moci, stoupají ty dotace. Je to tristní 
záležitost a je to i něco, čemu "hradní pán" velmi tleská. Vezměte si, jak Zeman odmítl jmenovat ministrem 
zahraničí toho pana Pocheho. Vždyť to je přece protiústavní. Ale jediný, kdo mohl zvednout tu hozenou rukavici, 
byl právě Babiš. Ono to vypadá, jako kdyby si kluci zkoušeli, co si můžou dovolit. Oni takhle přitvrzují, přitvrzují a 
maličko to zkouší. Z toho já nemám radost.   
Proč?   
Proboha, parlamentní demokracie, liberální parlamentní demokracie je opravdu obrovská hodnota. Pojďme si ji 
chránit, prosím pěkně. Říkejme to všem lidem, kteří jsou ochotni nás poslouchat, že tohle Babiš nedělá dobře, že 
tohle Zeman nedělá dobře. Jinak to tu za chvíli bude vypadat jako v Maďarsku. Zdrhne nám odsud dva miliony lidí 
mladých, vzdělaných, jako se to stalo právě tam. Vezměte si, jak třeba před několika měsíci, se v Česku 
projednávalo zpřísnění zákona 106, tedy že by se nesměly zveřejňovat informace z trestního řízení. No a co by to 
znamenalo v případě Čapího hnízda?   
Že by se o tom nepsalo?   
Ano, že byste o tom nesměli psát. A kdybyste o tom psali, tak byste byli jednou nohou v kriminále. No to by se jim 
náramně líbilo, politikům. A těchto věcí je spousta, musíme ty bitvy vést, nesmíme je vzdát.   
Jak je na tom vlastně české prostředí z hlediska korupce? Zlepšuje se ta situace?   
Abych pravdu řekl, tak nevím, jak odpovědět. Na jednu stranu se zdá, že se to zlepšilo a ty tunely na veřejné 
peníze jsou menší v tom smyslu, že se jedná o menší částky. Na druhé straně ale třeba takový tunel, jako je 
CRAB (Centrální registr administrativních budov) stále běží vesele dál.   
Můžete CRAB našim čtenářům přiblížit?   
Je to v zásadě taková lepší excelovská tabulka, za kterou stát platí, za poskytování těch databázi. Za tento 
systém stát již utratil miliardu a dvě stě milionů korun. Je to neskutečná záležitost, a pořád běží.   
Kdo je dodavatelem?   
Dodává to IBM, plus nějaké další firmy. Máme to na stránkách Kverulantu. A ten dodavatel, to je další věc, 
pojďme si to říct otevřeně. Takže Američané nám jako jezdí radit, zvou nás na ty ambasády a říkají nám, jak 
bychom měli postupovat transparentně a proti korupci, a přitom tyhle IT tunely, to je jedna americká firma vedle 
druhé.   
Co dalšího?   
Další je třeba NEN, Národní elektronický nástroj, to je takové udělátko na soutěžení veřejných soutěží, to je 
stejná kapitola. To jen dosud stálo asi šest set milionů korun, ale ono to stále není funkční. A nejlepší je, že 
takové nástroje na soutěžení již jsou a že jsou i zadarmo, tak proč tohle. Takže nejsem si opravdu jistý, jestli té 
korupce je méně. I když pravda je, že se to tak zdá, třeba z hlediska zpravodajství.   
Informuje se o korupci méně?   
Například před několika lety, když jsme vydali tiskovou zprávu k nějakému našemu případu, tak to de facto 
znamenalo automaticky pozvánku do hlavní zpravodajské relace nějaké televize. A kolegové to tak měli taky. 
Dneska to tak ale už není. Kdy jste naposledy viděl nějakou kauzu neziskové společnosti v televizi?   
Na internetu jsem si přečetl, že jste v devadesátých letech pracoval u BIS. Mohl byste aktuální kauzu kolem 
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Andreje Babiše analyzovat ze zpravodajského hlediska?   
Mám k tomu málo informací. Nicméně já jsem na BIS pracoval a chránil jsem tam významné ekonomické zájmy 
státu za dob Václava Havla, kdy politická kultura této země byla někde naprosto jinde. Že bych dnes pracoval na 
BIS? Já si to neumím představit. Zvláště, když tím primárním ústavním činitelem, který úkoluje BIS, je předseda 
vlády. Já si nedokážu představit, jak ti hoši povinně podávají zprávy trestně stíhanému chlapíkovi z Čapího 
hnízda. To je opravdu "ekl" a já jim to nezávidím a jsem rád, že jsem pryč. Jsem hrdý na to, že jsem tam pracoval 
v době, kdy republiku vedl Václav Havel.   
Objevily se spekulace v médiích, že by tam mohli být zapojeni Rusové?   
To jsou spekulace. Nevím, co by asi chtěli Rusové ještě v téhle zemi zhoršit. Tady už je trestně stíhaný premiér. 
Co chcete dělat dál? Na Hradě máte alkoholika, člověka, který nemá žádné skrupule, premiér je trestně stíhaný 
chlap s obrovskými škraloupy. Jak ještě byste to chtěl zhoršit jako.   
Je výročí 17. istopadu. Chystají se demonstrace proti Babišovi. Podporujete mladé lidi, kteří vyjadřují nesouhlas? 
Co byste jim vzkázal?   
Víte co (smích), já jsem studentský vůdce z roku 1989. Co byste čekal, jaký bude můj vztah k 17. listopadu. 
Rozhodně si to datum připomenu, a připomenu si to s určitou hrdostí a s určitým uspokojením, že jsme se zbavili 
komunistů, i když to, jak se nám teď vrací, se mi nelíbí. A je to asi trochu i tím, že jsme se nezbavili toho 
komunismu v nás, takového toho chrapounství, té snahy to zase ohnout, zase to ošulit. Je to takové to – v zimě 
být spíš u těch kamen a v létě se zase přestěhovat k tomu oknu, nic neplatit, získat toho co nejvíc zadarmo, 
neodpracovat si to. To je ten komunismus. Těžko se o tom mluví.   
Měl by chodit Andrej Babiš uctít 17. listopad?   
To nevím. Ale je to každopádně chlapík, který byl před listopadem 89 členem KSČ a je to evidentně práskač StB. 
Kdyby totiž byl agentem StB v tom smyslu, že je tím zpravodajským důstojníkem nebo rozvědčíkem, tak bych pro 
to možná měl ještě trochu větší pochopení, než to, když udával svoje bližní. To dělali práskači.   
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.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulant v minulosti odhalil a popsal řadu tunelů, ale jen jeden z nich zavádí i významnou inovaci. Neřeší totiž 

žádný skutečný problém.  
 
Tímto tunelem je Národní elektronický nástroj (NEN - více ZDE). Jde o software, který by měl sloužit k zadávání 
elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takové programy ale už dávno vyvinula 
řada IT firem a některé jsou i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN utratilo již přes 0,6 
miliardy korun, stále není hotov. MMR soutěžilo práce na NEN tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS 
dokonce zakázal plnění jedné ze smluv. Kverulant má však důkazy, že práce probíhaly i přes tento zákaz. Proto 

již v roce 2017 podal na konkrétního úředníka MMR trestní oznámení pro podezření z maření výkonu úředního 
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rozhodnutí. Kverulanta pak dosti překvapilo, když policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však 

nevzdává snadno, a tak ještě v roce 2017 podal proti odložení stížnost a dozorující státní zástupce mu vyhověl. 
Nedávno však policie Kverulantovo trestní oznámení opět odložila. Kverulant se s odložením tohoto případu opět 

odmítl smířit a dnes podal další stížnost proti odložení věci.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Stiznost-proti-zastaveni-vysetrovani-v-IT-
kauze-NEN-560146?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulant v minulosti odhalil a popsal řadu tunelů, ale jen jeden z nich zavádí i významnou inovaci. Neřeší totiž 

žádný skutečný problém. Tímto tunelem je Národní elektronický nástroj (NEN).  
 
Jde o software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá 
zákon. Takové programy ale už dávno vyvinula řada IT firem a některé jsou i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) za NEN utratilo již přes 0,6 miliardy korun, stále není hotov.   
MMR soutěžilo práce na NEN tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné ze 
smluv. Kverulant má však důkazy, že práce probíhaly i přes tento zákaz. Proto již v roce 2017 podal na 

konkrétního úředníka MMR trestní oznámení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. Kverulanta pak 
dosti překvapilo, když policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává snadno, a tak ještě 

v roce 2017 podal proti odložení stížnost a dozorující státní zástupce mu vyhověl. Nedávno však policie 
Kverulantovo trestní oznámení opět odložila.   
Kverulant se s odložením tohoto případu opět odmítl smířit a dnes podal další stížnost proti odložení věci.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Kverulant v minulosti odhalil a popsal řadu tunelů, ale jen jeden z nich zavádí i významnou inovaci. Neřeší totiž 

žádný skutečný problém. Tímto tunelem je Národní elektronický nástroj (NEN).  
 
Jde o software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá 
zákon. Takové programy ale už dávno vyvinula řada IT firem a některé jsou i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) za NEN utratilo již přes 0,6 miliardy korun, stále není hotov.   
MMR soutěžilo práce na NEN tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné ze 
smluv. Kverulant má však důkazy, že práce probíhaly i přes tento zákaz. Proto již v roce 2017 podal na 

konkrétního úředníka MMR trestní oznámení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. Kverulanta pak 
dosti překvapilo, když policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává snadno, a tak ještě 

v roce 2017 podal proti odložení stížnost a dozorující státní zástupce mu vyhověl. Nedávno však policie 
Kverulantovo trestní oznámení opět odložila.   
Kverulant se s odložením tohoto případu opět odmítl smířit a dnes podal další stížnost proti odložení věci.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

191. Kverulant: Stížnost proti zastavení vyšetřování v IT kauze NEN   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Stížnost proti zastavení vyšetřování v IT kauze NEN 

Zdroj: politicke-listy.cz 

Datum: 20.11.2018 

Zpracováno: 20.11.2018 12:41:06 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=181043-kverulant--stiznost-proti-zastaveni-v... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181120610069 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Kverulant v minulosti odhalil a popsal řadu tunelů, ale jen jeden z nich zavádí i významnou inovaci. Neřeší totiž 

žádný skutečný problém.  
 
Tímto tunelem je Národní elektronický nástroj (NEN - více ZDE ). Jde o software, který by měl sloužit k zadávání 
elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takové programy ale už dávno vyvinula 
řada IT firem a některé jsou i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN utratilo již přes 0,6 
miliardy korun, stále není hotov.   
MMR soutěžilo práce na NEN tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné ze 
smluv. Kverulant má však důkazy, že práce probíhaly i přes tento zákaz. Proto již v roce 2017 podal na 

konkrétního úředníka MMR trestní oznámení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí.   
Kverulanta pak dosti překvapilo, když policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává 

snadno, a tak ještě v roce 2017 podal proti odložení stížnost a dozorující státní zástupce mu vyhověl. Nedávno 
však policie Kverulantovo trestní oznámení opět odložila. Kverulant se s odložením tohoto případu opět odmítl 

http://outsidermedia.cz/kverulant-podal-stiznost-proti-zastaveni-vysetrovani-vysokeho-statniho-urednika-v-it-kauze-nen/
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smířit a dnes podal další stížnost proti odložení věci.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

192. Kverulant: Stížnost proti zastavení vyšetřování v IT kauze NEN   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Stížnost proti zastavení vyšetřování v IT kauze NEN 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 20.11.2018 

Zpracováno: 20.11.2018 12:39:28 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Stiznost-proti-z... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181120600021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Kverulant v minulosti odhalil a popsal řadu tunelů, ale jen jeden z nich zavádí i významnou inovaci. Neřeší totiž 

žádný skutečný problém.  
 
Tímto tunelem je Národní elektronický nástroj (NEN - více ZDE ). Jde o software, který by měl sloužit k zadávání 
elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. Takové programy ale už dávno vyvinula 
řada IT firem a některé jsou i zadarmo. Přestože Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za NEN utratilo již přes 0,6 
miliardy korun, stále není hotov.   
MMR soutěžilo práce na NEN tak flagrantně protizákonně, že mu ÚOHS dokonce zakázal plnění jedné ze 
smluv. Kverulant má však důkazy, že práce probíhaly i přes tento zákaz. Proto již v roce 2017 podal na 

konkrétního úředníka MMR trestní oznámení pro podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí.   
Kverulanta pak dosti překvapilo, když policie loni jeho trestní oznámení odložila. Kverulant se však nevzdává 

snadno, a tak ještě v roce 2017 podal proti odložení stížnost a dozorující státní zástupce mu vyhověl. Nedávno 
však policie Kverulantovo trestní oznámení opět odložila. Kverulant se s odložením tohoto případu opět odmítl 

smířit a dnes podal další stížnost proti odložení věci.   
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.   
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.   
 
Foto: hns Popisek: Fotokoláž..  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

193. Praha měla přijít o téměř půl miliardy kvůli nevýhodným smlouvám na reklamu   

Skóre: 1.00 

Název: Praha měla přijít o téměř půl miliardy kvůli nevýhodným smlouvám na reklamu 

Zdroj: echo24.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 23.11.2018 04:30:18 

Číslo: 326 

Rubrika: Domov, Krátké zprávy, Homepage 

Autor: Echo24, ČTK 
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Odkaz: http://echo24.cz/a/ScJue  

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZL3 

Identifikace: YZL320181122010022 

ProfilID: ISA 

Domicil: L3Ha18GA0023.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. 
Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu 
prověří. Vyjádření TSK ČTK shání.  
 
Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. 
Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu 
prověří. Vyjádření TSK ČTK shání.  
Smlouvu podle organizace Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez 

výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je 
celkem zhruba 8000 metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 
2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města," 
uvedla.  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil ČTK. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
 
Čtěte více: Berňák odmítá říct, zda prošetřil miliónovou smlouvu o reklamě na Čapím hnízdě  

http://echo24.cz/a/ScJue
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URL| http://echo24.cz/a/ScJue  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

194. Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 23.11.2018 04:30:10 

Číslo: 326 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Dalsi-magistratni... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520181122010049 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18GA0050.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8 
000 m2 plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu dvou milionů korun ročně.  
 
Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2 pronajímané plochy. 
Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho m2 plochy pro billboard se má 
pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně (ZDE). Praha tak ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak od 
roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř půl miliardy korun. Kverulant dnes odeslal novému 

primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili naše hlavní město od 
laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje fanoušky. Kverulantovi se již 
podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy. Koncem 
října 2018 bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. Odstranění billboardů z ochranného pásma 
dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil 
právě Kverulant.org s vydatnou podporou e-mailů od veřejnosti. Další podrobnosti o Kverulantově boji proti 

pražským billboardům naleznete v kauze Odstraňme v Praze billboardový smog (ZDE). Ing. Vojtěch Razima 
zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s. (smlouvu o pronájmu najdete ZDE)  

 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Dalsi-magistratni-kostlivec-za-temer-pul-
miliardy-560430?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

195. Praha přišla téměř o půl miliardy, upozorňuje sdružení Kverulant   

Skóre: 1.00 

Název: Praha přišla téměř o půl miliardy, upozorňuje sdružení Kverulant 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 23.11.2018 04:30:10 

Číslo: 326 
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Autor: mp 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Praha-prisla-temer-o-pul-miliardy-u... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520181122010031 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18GA0032.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (5) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek 
Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří, podle TSK ji bude možné vypovědět až koncem 
roku 2021. Smlouvu podle organizacie Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v 

roce 2008 bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a 
lávkách, kde je celkem zhruba 8 000 metrů čtverečních reklamních ploch. Nájem smlouva stanovila na dva 
miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle 
kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6 000 korun 
za metr čtvereční a rok. Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl magistrát získat každý rok na nájmu 48 
milionů korun. Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v 
souladu s podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v 
roce 2022. Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost 
má v pronájmu plochy o celkové rozloze 1 100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad 
dva krát dva metry, kde je podle usnesení rady hlavního města nájemné 2 000 korun za metr čtvereční. Nájemné 
platíme 2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší než nájemné stanovené usnesením rady hlavního 
města," uvedla. Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát 
smlouvu prověří. "Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme 

jednat o možnosti nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil ČTK. O 
možném omezení tzv. reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má 
omezení venkovních reklam v programovém prohlášení. Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, 

že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení 
smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím 
jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima. Mluvčí 
TSK Barbora Lišková ČTK sdělila, že termín automatického prodloužení se počítá po deseti letech od uzavření 
původní smlouvy, která byla podepsána v roce 1992. Nestalo se tak proto letos, ale v roce 2012, a výpověď bude 
možná šest měsíců před skončením navazující další desetileté lhůty, tedy koncem roku 2021. "Do této chvíle 
nebyla naše společnost ze strany hlavního města Prahy, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv pokynována 
k řešení předmětného smluvního vztahu," uvedla Lišková. Kolem reklamních ploch v hlavním městě se 
dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich pronájem pro město nevýhodná. Razima před 
časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo 
využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, 
protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti pronájem reklamních ploch.  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Praha-prisla-temer-o-pul-miliardy-upozornuje-sdruzeni-
Kverulant-560502?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla téměř o půl miliardy korun, uvedl 
Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy 

uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla 
platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního 
pro majetek Jana Chabra (TOP 09 /Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční za rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 
2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města," 
uvedla.  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09 /Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," uvedl. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
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vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
 
URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66352990-praze-utekly-stamiliony-kvuli-nevyhodnemu-pronajmu-reklamnich-
ploch-nove-vedeni-magistratu-chce-proverit-smlouvy  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Pirátský primátor Zdeněk Hřib v Rozstřel u iDNES.cz odpovídal na otázky ohledně prvních dnů na magistrátu. 
Pod jeho vedením by měl magistrát více komunikovat s občany i s opozicí. Do čtyř let by podle Hřiba měla začít 
stavba Metra D i tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí.  
 
Pirát Zdeněk Hřib po svém zvolení minulý čtvrtek uvedl, že se během své vlády chce zaměřit na IT a na to, jak 
snížit náklady města na informační systémy ( o jeho zvolení zde ).  
 
Zaměřit se chce také na přezkoumání dosavadního projektu Smart City, který mají lidé spojený hlavně s chytrými 
lavičkami a wi-fi připojením na zastávkách.  
 
Na úvod nový primátor zmínil svoji nespokojenost s předešlou vládou na magistrátu s Adrianou Krnáčovou.  
 
"Nějakou dobu jsem sledoval dění na magistrátu online, nebo přímo na místě, Kdyby voliči také sledovali jednání 
zastupitelstva naživo, tak by možná změnili názor na politiku a volili by možná jinak. Například jsme mohli 
sledovat vyhořelou primátorku a neschopnou koalici něco prosadit," uvedl Hřib.  
 
Dalším zlepšením nové koalice by podle Hřiba měla být lepší komunikace s občany i s opozicí.  
 
"Budeme lépe komunikovat s veřejností i pomocí moderních komunikačních technologií. Zároveň zlepšíme 
komunikaci s opozicí, kterou minulá koalice neposlouchala," řekl.  
 
Lidé si budou moci vybrat na portálu určité informace, které je zajímají a budou jim chodit upozornění například o 
výlukách metra či tramvají, nebo o opravě ulic.  
 
Do dozorčích rad městských firem chce magistrát dosadit skutečné odborníky. Největší pozornost si podle Hřiba 
zaslouží výměna dozorčí rady pražského dopravního podniku.  
 
"Je nejzásadnější, aby v ní zasedli odborníci, kteří mají dlouhodobou zkušenost s městskou dopravou, nebo lidi, 
kteří mají zkušenosti s řízením firmy," vysvětlil svůj záměr Hřib.  
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Do konce volebního období nové koalice by měla být také hotová tramvajová trať v horní části Václavského 
náměstí. "Dostal jsem informaci, že je to reálný termín," dodal.  
 
Primátor se vyjádřil také k nevýhodným smlouvám, které v průběhu let uzavřely městské firmy. Například 
Technická správa komunikaci uzavřela nevýhodnou smlouvu na pronájem reklamní plochy na mostech v Praze. 
Podle nezávislé organizace Kverulant tak Praha za deset let přišla asi o půl miliardy korun.  

 
"Majetek Prahy je okolo 300 miliard korun a výnos z něho se pohybuje v desítkách milionů, to je zoufalé. V tomto 
případě je také otázka, nakolik by Praha měla půjčovat svůj majetek za účelem rozšiřování vizuálního smogu," 
uvedl Hřib s tím, že se tomuto tématu bude věnovat radní pro správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro 
Prahu)," uvedl Hřib.  
 
Pražští Piráti před volbami navrhli vysázet v Praze až milion stromů, slib se dostal také do programového 
prohlášení nové koalice. Podle Hřiba bude na vypracován akční plán a samotná výsadba městských stromů by 
měla trvat osm let. Konkrétní místa zatím nejsou určena, ale kromě centra by měly být vysazeny v okolí Prahy. 
Do projektu by se měla zapojit i veřejnost.  
 
Zdeněk Hřib je od roku 2012 ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Je také 
členem správní rady VZP. 
 
Volby v Praze vyhrála ODS se 14 mandáty. Druzí skončili Piráti, kteří získali 13 zastupitelů a stejný počet mají 
třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů. Na spolupráci se nakonec domluvily 
Praha Sobě, Piráti a koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).  
InsertSingleVideo  
 
URL| https://praha.idnes.cz/rozstrel-s-novym-primatorem-zdenek-hrib-pirati-f5q-/praha-
zpravy.aspx?c=A181121_115419_praha-zpravy_rsr  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha prostřednictvím Technické správy komunikací pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na mostech 
za nevýhodných podmínek. Od roku 2008 přišlo město o téměř půl miliardy korun. Tvrdí to 
organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s Technickou správou komunikací 
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(TSK) před deseti lety platí nájemné dva miliony korun.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8 000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok.  
 
Stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního 
poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok," doplnil Vojtěch 
Razima z organizace Kverulant.  

 
Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl magistrát získat podle Razima každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Proti tomu se ohradila firma Bigboard, která si údajně pronajímá větší plochy, za které je menší poplatek.  
 
"Naše společnost má v pronájmu plochy o celkové rozloze 1 100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie 
nájemného nad dva metry čtvereční, kde je dle usnesení pražské rady nájemné 2 000 korun," uvedla mluvčí firmy 
Pavlína Stránská, podle které Bigboard platí 2 400 000, tedy více, než je výše nájemného. Další čtyři roky není 
možné smlouvu vypovědět  
 
Smlouva byla v roce 2008 podepsaná na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle TSK nebylo možné smlouvu letos ukončit, kvůli dodatkům obsažených ve smlouvě. K odmítnutí 
prodloužení může dojít nejpozději šest měsíců před ukončením smlouvy, tedy 12. října 2021.  
 
"Do této chvíle nebyla naše společnost ze strany hlavního města, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv 
zaúkolovala řešením předmětného smluvního vztahu," uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.  
 
Nevýhodnými smlouvami u městských firem se bude zabývat nová koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem 
(Piráti).  
 
"U nevýhodných smluv nám dává nový Občanský zákoník možnost je vypovědět, i když to dříve možné nebylo. V 
tomto případě je také otázka, nakolik by Praha měla propůjčovat svůj majetek pro zamořování veřejného prostoru 
vizuálním smogem," uvedl Zdeněk Hřib v pořadu Rozstřel s tím, že se tomuto tématu bude věnovat radní pro 
správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu)," uvedl Hřib.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem.  
 
"Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
URL| https://praha.idnes.cz/praha-nevyhodna-smlouva-na-reklamu-na-mostech-foj-/praha-
zpravy.aspx?c=A181122_102623_praha-zpravy_rsr  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. Tomu 
se tedy říká hospodaření.  
 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Nevýhodná smlouva, ale...  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8 000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak upozornil Vojtěch Razima z organizace Kverulant, 

stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního 
poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8 000 metrů 
reklamních ploch by tak měl magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Je to snad jinak?  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské však údaje nejsou přesné. "Naše společnost má v pronájmu 
plochy o celkové rozloze 1 100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva krát dva 
metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2 000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 2,4 
milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města."  
 
Zajímavá propojení  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Podezření z korupce  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard.  
 
To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na 
starosti pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. 
Bývalé vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou 
společností JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
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Mluvčí TSK Barbora Lišková sdělila, že termín automatického prodloužení se počítá po deseti letech od uzavření 
původní smlouvy, která byla podepsána v roce 1992. Nestalo se tak proto letos, ale v roce 2012, a výpověď bude 
možná šest měsíců před skončením navazující další desetileté lhůty, tedy koncem roku 2021. "Do této chvíle 
nebyla naše společnost ze strany hlavního města Prahy, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv pokynována 
k řešení předmětného smluvního vztahu," uvedla Lišková.  
 
URL| http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2018-11-22-praha-prisla-skoro-o-pul-miliardy-byla-spatne-uzavrena-
smlouva-umysl-nebo  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Vyjádření TSK ČTK shání.  
 
"Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Jednatel poradcem  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://prazsky.denik.cz/podnikani/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch-20181122.html
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Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard.  
 
To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředních byl zaměstnancem odboru, který měl na 
starosti pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. 
Bývalé vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou 
společností JCDecaux, nakonec se však rozhodlo počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
"  
 
URL| https://prazsky.denik.cz/podnikani/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch-
20181122.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Letošní rok bude zřejmě prvním rokem za poslední desetiletí, kdy žádná ruská společnost neuskuteční primární 
nabídku akcií (IPO), píše Reuters.  
21:51  
Česko  
 
Hradní stráž příští rok vytvoří před udílením státních vyznamenání u Pražského hradu špalír, kterým ocenění 
projdou, aby se nemuseli setkat s demonstranty. Miloš Zeman to řekl v rozhovoru na televizi Barrandov.  
21:08  
Česko  
 
Cenu Projekt roku ankety Křišťálová lupa získala hra Kingdom Come: Deliverance. Osobností roku se stal 
Jindřich Šídlo. V kategorii zpravodajství a publicistika zvítězila DVTV.  
19:53  
Ekonomika  
 
Francouzská automobilka PSA Group a japonská Toyota se rozhodly, že ukončí do roku 2021 společnou výrobu 
malých vozů. Toyota pak koupí podíl PSA v jejich společném závodě Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) 
v Kolíně. (Les Echos)  
19:30  
Svět  
 
V tuto chvíli před 55 lety, 22. listopadu 1963 v 19.30 našeho času, byl v texaském Dallasu zastřelen americký 
prezident John F. Kennedy. Půl hodiny poté byl v nemocnici prohlášen za mrtvého.  
USA  
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18:57  
Svět  
 
Abychom se stali fašisty, k tomu nepotřebujeme Rusko, říká historik Timothy Snyder v rozhovoru pro Deník N. 
Mluví o tom, zda by Trumpovo prezidentství bylo možné bez Putina, a že Rusko dělá za Čínu její špinavou práci.  
17:50  
Svět  
 
Čína oznámila, že objevila klíč k vybudování "výtahu" do vesmíru. Má jím být extrémně odolné vlákno z 
uhlíkových nanotrubic vyvinuté na univerzitě Tsinghua, které si autoři nechali nyní patentovat. (SCMP)  
ČínaVesmírné lety  
17:47  
Česko  
 
Prezident Miloš Zeman nabídl kandidaturu na ústavního soudce právníkovi Aleši Gerlochovi. Ten se s 
prezidentem sešel ve středu na Pražském hradě. Kromě něj má Zeman v záloze ještě další dvě jména. 
(iRozhlas.cz)  
17:37  
Ekonomika  
 
Kriticky ohrožení úhoři za miliardy eur se každoročně pašují z Evropy směrem na východ. Většina z nich skončí 
na čínských a japonských stolech. Podle některých expertů se dokonce jedná o nejhorší zločin týkající se přírody. 
(ČT24)  
17:25  
Svět  
 
James Comey nechce vystoupit na neveřejném slyšení před justičním výborem vedeným republikány. "Pojďme 
spolu mluvit veřejně," vyzval na Twitteru.  
Donald Trump  
17:05  
Svět  
 
Evropská komise už podruhé odmítla návrh italského rozpočtu na příští rok. Zadlužená země se chystá zadlužit 
ještě víc a nechce přistoupit na navrhované změny.  
16:51  
Česko  
 
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se chystá v případu svého syna vypovídat na policii. K výslechu zamíří příští 
týden. Bude to už potřetí. Babiš to řekl v rozhovoru pro server Blesk.cz.  
Andrej BabišKauza Čapí hnízdo  
16:35  
Česko  
 
Česká policie vůbec poprvé vyšetřuje financování terorismu, dopustit se ho měl bývalý pražský imám Sámer 
Shehadeh. Ten podle kriminalistů posílal statisícové částky syrské teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám.  
16:22  
Svět  
 
Satanisté žalovali produkční společnosti Netflix a Warner Bros., tvůrce seriálu o čarodějce Sabrině. Vadilo jim, že 
seriál využívá v některých dílech zpodobnění jejich modly. Svou žalobu po dohodě se společnostmi stáhli. 
(Aktuálně.cz)  
15:59  
Svět  
 
Expremiér Robert Fico by mohl být novým slovenským ministrem zahraničí. Už několik týdnů se o tom diskutuje 
ve straně Smer. (Denník N)  
15:50  
Česko  
 
Jiráskovo náměstí v Praze je po nehodě tramvají uvolněno. Tramvaje na linkách 17, 5 a 9 mají v tuto chvíli 
maximálně 13minutové zpoždění a předpokládá se, že během 20 minut již budou jezdit, jak mají. (DPP)  
15:32  
Česko  
Ekonomika  
 
Škoda musí brzdit výrobu. Někteří dodavatelé totiž nestíhají firmě včas posílat potřebné díly. Mladoboleslavská 
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automobilka přitom už nyní nezvládá vyrábět v takovém tempu, aby vyhověla enormní poptávce. (iHned.cz)  
15:15  
Svět  
 
Šikmá věž v Pise už není tak šikmá, jak bývala. Za posledních dvacet let se narovnala o 4 centimetry. Podle 
vědců, kteří mají údržbu věže na starost, se pomalu ale jistě rovná i nadále. (BBC)  
15:03  
Svět  
 
Předseda Evropské rady Donald Tusk předložil návrh deklarace vztahů EU a Británie po brexitu. Cílem má být 
vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky. Uvedl 
to na Twitteru. (ČT24)  
brexit  
14:53  
Česko  
 
Novinář Jiří Kubík se vyjádřil k trestnímu oznámení podanému na něj Babišovou rodinou kvůli reportáži o 
Babišovi juniorovi: "Když nevíte kudy kam, hoďte tam trestní oznámení a zakřičte to do světa," řekl mimo jiné.  
 
Kauza Čapí hnízdo  
14:40  
Svět  
 
Cestující Američané trhají rekordy. Přes 54,3 milionů Američanů se letos kvůli dnešnímu Díkuvzdání vydává na 
cesty a podle očekávání tím o 4,8 procent překročí loňská data. Je to nejvíc od roku 2005.  
USA  
14:36  
Česko  
 
Stát začal vyplácet myslivcům 500 korun za každého zabitého kormorána. Dosud motivovali myslivce k lovu jen 
velcí producenti ryb, kteří jim vypláceli 300 korun. Těm přemnožení kormoráni škodí nejvíc. (ČT24)  
14:20  
Česko  
 
Po nehodě tramvají u Tančícího domu v Praze je deset lehce zraněných. Na místě zasahují dvě jednotky hasičů 
a několik záchranářů. (Hasiči Praha, ZZS HMP)  
14:13  
Česko  
 
Mediální gramotnost je v Česku nízká, lidé se v množství informací, které se k nim dostávají, neorientují a 
nedokážou rozlišit jejich závažnost a pravdivost. Ministr školství Robert Plaga přiznal, že to začíná již ve školách. 
Potřebnými kurzy mediální výchovy neprošla ani většina učitelů (ČT24)  
13:56  
Svět  
 
Američan, kterého minulý týden zabil na jednom z indických ostrovů izolovaný kmen, byl křesťanský misionář 
John Allen Chau. "Nebuďte na ně (domorodce) nebo na Boha naštvaní, pokud budu zabitý," napsal rodičům 
krátce před smrtí. (The Guardian)  
13:50  
Česko  
 
Advokát bývalé manželky a syna premiéra podal trestní oznámení na redaktory Seznam Zprávy. Důvodem je 
rozhovor s Babišovým synem. (Blesk.cz)  
Kauza Čapí hnízdo  
13:39  
Česko  
 
Obecní volby doprovází řada problémů, řekl politolog Tomáš Lebeda Deníku N. Volby ve Strakonicích, kde 
vedení města zamezilo opozici přístup do lokálního média i na plakátovací plochy, nejsou zdaleka ojedinělý 
případ.  
13:35  
Česko  
 
Opozice neprosadila projednávání kauzy Čapí hnízdo na bezpečnostním výboru Sněmovny. Odpůrci návrhu, 
především poslanci ANO, argumentovali nepřípustným zasahováním do živé kauzy. (ČT24)  
Kauza Čapí hnízdo  
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13:29  
Kultura  
 
V pražském paláci YMCA dnes začíná výstava karikatur bývalého prezidenta s názvem Svět kreslí Havla. Potrvá 
do 8. ledna, informovala Česká unie karikaturistů.  
 
12:57  
Ekonomika  
Svět  
 
Představenstvo automobilky Nissan odvolalo jejího šéfa Carlose Ghosna. Ten je v současné době v japonské 
vazbě kvůli podezření ze zneužívání firemních peněz pro soukromé účely. (AFP na Twitteru)  
12:47  
Svět  
 
Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina je nejnižší za posledních pět let. Podle průzkumu společnosti 
Levada by jej do čela státu nyní volilo 56 procent Rusů. Loni to bylo o deset procent víc. (ČT24)  
RuskoVladimir Putin  
12:45  
Česko  
 
Záchranáři odvezli Andreje Babiše mladšího po incidentu na D1 v červenci 2015 do léčebny v Havlíčkově Brodě 
spoutaného na lůžku včetně policejních pout. Uvádí to usnesení tamního okresního soudu, ke kterému dostal 
přístup právník a aktivista Tomáš Pecina. (iRozhlas.cz)  
 
Kauza Čapí hnízdo  
12:31  
Česko  
Ekonomika  
 
Některé z vysokých slev během výprodejů na Černý pátek nemají nic společného s výhodnými nabídkami. Cena 
po "slevě" je totiž často stejná jako průměrná cena daného výrobku na trhu. Upozorňuje na to srovnávač cen 
Heureka.cz. (iHned.cz)  
12:27  
Sport  
 
Fotbalista Didier Drogba oznámil ukončení kariéry. Útočník z Pobřeží slonoviny vyhrál s londýnskou Chelsea 
jednou Ligu mistrů a čtyřikrát anglickou ligu. Naposledy působil v USA. (CNN)  
12:06  
Svět  
 
Novou švédskou vládu se sestavit opět nepodařilo. Pokus vzdala předsedkyně Strany středu. Už dříve 
zkrachovala jednání končícího premiéra Löfvena i šéfa Umírněné strany. Švédsko nemá novou vládu od 
zářijových voleb. (Reuters)  
12:04  
Česko  
 
"Na dnešní Stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS jsme byli informováni, že BIS nemá informace o vlivu žádné 
zpravodajské služby cizího státu na kauzu A. Babiše ml.," uvedl na Twitteru předseda lidovců Pavel Bělobrádek.  
Kauza Čapí hnízdo  
12:01  
Svět  
 
V atmosféře bylo loni nejvíce oxidu uhličitého v historii, informovala Světová meteorologická organizace. 
Koncentrace jednoho ze skleníkových plynu dosáhla 405.5 ppm, o rok dříve 403,3.  
11:52  
Česko  
Svět  
 
Univerzita v Curychu oznámila, že zrušila projev premiéra Babiše k zahájení výstavy o českých emigrantech. 
"Andrej Babiš oznámil, že nemůže přijet do Curychu kvůli svému vysokému pracovnímu vytížení," potvrdil Deníku 
N Beat Müller z curyšské univerzity.  
11:38  
Česko  
 
Brněnská policie zadržela třiačtyřicetiletého řidiče, který je podezřelý, že včera ve Fryčajově ulici v opilosti autem 
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smrtelně zranil chodce a poté ujel. Policisté o hodinu později našli jeho vozidlo shořelé. (Policie ČR)  
Foto: Policie ČR  
Brno  
11:25  
Ekonomika  
Svět  
 
Komentář Petra Zahradníka: EU sedí na sudu s prachem. Po rozvodu s Británií musí řešit černého pasažéra  
11:12  
Svět  
 
Úřady v Jižní Koreji začaly bourat největší psí jatka v zemi. Konzumace těchto zvířat má u Jihokorejců velkou 
tradici, v červnu ale soud po tlaku aktivistů zabíjení psů na maso zakázal. (The Guardian)  
10:50  
Česko  
 
Babiš zrušil dnešní plánované koaliční jednání s ČSSD. "Je to přesunuté na příští týden, datum se upřesní," řekla 
mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Na dotaz, proč se schůzka koalice neuskuteční, Babiš odepsal: "Z časových 
důvodů." (Novinky.cz)  
Kauza Čapí hnízdo  
10:46  
Česko  
Ekonomika  
 
Elektrárnu Dukovany by podle premiéra Andreje Babiše měla postavit dceřiná firma společnosti ČEZ, která 
elektrárnu provozuje. Firma ale uvádí, že se proti stavbě staví minoritní akcionáři. (iHned.cz)  
10:41  
Svět  
 
Dolní komora polského parlamentu včera schválila změnu sporného zákona o nejvyšším soudu. Nebude tak již 
možné zbavovat se nepohodlných soudců. Varšava tím vyhověla kritice Bruselu. (ČTK)  
10:31  
Česko  
 
Nový předseda Senátu Jaroslav Kubera chce navštívit všech 81 senátních obvodů. Argumentuje tím, že chce 
změnit mínění veřejnosti o tom, co Senát znamená. Odmítá, že by si tak dělal kampaň.  
10:19  
Svět  
 
Nejnebezpečnější oblastí v Evropě je východ Ukrajiny. Mezi 13 zeměmi s nejvyšším rizikem jsou podle 
společnosti International SOS i Sýrie, Libye, Mali nebo Afghánistán. (iRozhlas.cz)  
Foto: International SOS  
10:19  
Česko  
 
Zámeček Veveří a přilehlý hospodářský Gaubův dvůr i s okolními pozemky jsou na serveru Bezrealitky.cz 
dostupné za nabídkovou cenu 1200 korun. Majitel nemovitosti ale inzerát nepodal. (Deník.cz)  
10:05  
Česko  
 
Pražská Technická správa komunikací podepsala v roce 2008 nevýhodnou smlouvu s provozovateli billboardů, 
město kvůli tomu ročně tratí 40 milionů korun, tvrdí obecně prospěšná organizace Kverulant.  

Praha  
09:54  
Svět  
 
Jihovýchod Austrálie se potýká s obří prachovou bouří, která zbarvila oblohu do oranžova. Kvůli snížené 
viditelnosti má řada letů zpoždění. Lidé si stěžují na dýchací problémy. (BBC)  
09:38  
Svět  
 
Na severovýchodě Číny vjelo auto do dětí před školou. Pět jich zemřelo, osmnáct je zraněno. Úřady případ řeší 
jako dopravní nehodu. (AP) 
09:32  
Svět  
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Dánsko v reakci na vraždu novináře Chášukdžího zastavilo vývoz zbraní do Saúdské Arábie. Uvedl to ministr 
zahraničí Anders Samuelsen. Stejný krok už dříve učinilo Německo. (TV 2)  
Chášukdžího vražda  
09:27  
Svět  
 
Trest 5 160 let vězení dostal v Guatemale bývalý voják za masakr 201 rolníků během občanské války v 80. 
letech. (AFP)  
09:13  
Ekonomika  
 
Celková tržní hodnota všech vydaných bitcoinů se proti loňskému prosinci snížila o 250 miliard dolarů. Cena této 
digitální měny se nyní dostala pod pět tisíc dolarů. (iHned.cz)  
08:48  
Česko  
 
Pražský městský soud bude muset znovu projednat žalobu na Janu Nečasovou kvůli údajnému nezdanění darů 
od šéfa ČEZ Daniela Beneše. Nejvyšší správní soud vyhověl její kasační stížnosti. (Lidovky.cz, Právo)  
08:44  
Ekonomika  
 
Čtvrté velké outletové centrum v České republice se dnes otevírá v Ostravě-Přívoze v Hlučínské ulici. Areál s 
názvem Outlet Moravia Arena postavila společnost TK Development, zatím jde o první fázi.  
08:27  
Svět  
 
V autobusovém depu na jihovýchodě Londýna vypukl velký požár. Z místa se ozvaly "obrovské exploze". (Sky 
News)  
Foto: London Fire Brigade  
07:54  
Česko  
Svět  
 
Někteří Češi žijící ve Švýcarsku podle zjištění Deníku N odmítají, aby Andrej Babiš na začátku prosince zahájil v 
Curychu výstavu o emigrantech. Tamní univerzitě poslali otevřený dopis, ve kterém žádají zrušení jeho 
vystoupení.  
Andrej Babiš  
07:33  
Svět  
 
Spojené státy si připomínají 55. výročí atentátu na prezidenta J. F. Kennedyho. Portál Politico dohledal fotografie 
související se smrtí oblíbeného politika.  
 
USA  
07:16  
Česko  
 
Datoví novináři Českého rozhlasu ve spolupráci s agenturou Median a sociologem Danielem Prokopem sestavili 
interaktivní mapu kvality života. Zohledňuje bezpečnost, dostupnost škol a lékařů či podíl exekucí v jednotlivých 
obcích.  
07:00  
Svět  
 
Soudce amerického Nejvyššího soudu John Roberts kritizoval prezidenta Donalda Trumpa kvůli jeho výrokům 
ohledně zablokování protimigračního nařízení. "Nemáme Obamův soud, Trumpův soud, Bushův soud nebo 
Clintonův soud," uvedl. (CNN)  
Donald TrumpUSA  
06:43  
Svět  
 
Polsko od dneška do 16. prosince obnovuje hraniční kontroly. Děje se tak z bezpečnostních důvodů kvůli 
mezinárodní klimatické konferenci, která se příští měsíc koná v Katovicích. (ČTK)  
06:32  
 
Dnešní počasí: Bude převážně zataženo, mlhavo, místy se objeví mrholení, ojediněle slabé sněžení nebo 
mrznoucí srážky se slabou ledovkou. Teploměr ukáže 1 až 5 °C, na severovýchodě -1 až +2 °C. (ČHMÚ)  
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Počasí  
06:19  
Svět  
 
Po dlouhé a vážné nemoci zemřel šéf ruské vojenské rozvědky GRU Igor Korobov. Ve funkci byl od roku 2016, 
kdy náhle zemřel jeho předchůdce. (Meduza)  
Foto: Ministerstvo obrany Ruské federace  
Rusko  
06:15  
Svět  
 
Irský parlament podpořil návrh dohody o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Jeho souhlas není právně 
vyžadován. Proti bylo 9 ze 158 poslanců. (Reuters)  
brexit  
00:07  
Česko  
 
Andrej Babiš poskytl rozhovor TV Barrandov, my jsme ověřili pravdivost jeho výroků. Řeč byla o pobytu jeho syna 
na Krymu, o Čapím hnízdě, ale i o státním rozpočtu.  
Kauza Čapí hnízdo  
 
URL| https://denikn.cz/minuta/#/?_k=rs0rxr  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. Řekl 
to Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://www.euro.cz/praha/praze-uteklo-pul-miliardy-za-nevyhodny-pronajem-reklamnich-ploch-tvrdi-organizace-kverulant-1430353
https://www.euro.cz/praha/praze-uteklo-pul-miliardy-za-nevyhodny-pronajem-reklamnich-ploch-tvrdi-organizace-kverulant-1430353
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Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří, podle TSK ji bude možné vypovědět až koncem 
roku 2021.  
 
Smlouvu podle organizace Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez 

výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je 
celkem zhruba 8000 metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 
2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města," 
uvedla.  
 
Oblíbená místa zpovykaných Pražanů: chodník, ze kterého padáte pod kola aut  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," uvedl Chabr. O možném omezení 
tzv. reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních 
reklam v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Mluvčí TSK Barbor Lišková sdělila, že termín automatického prodloužení se počítá po deseti letech od uzavření 
původní smlouvy, která byla podepsána v roce 1992. Nestalo se tak proto letos, ale v roce 2012, a výpověď bude 
možná šest měsíců před skončením navazující další desetileté lhůty, tedy koncem roku 2021. "Do této chvíle 
nebyla naše společnost ze strany hlavního města Prahy, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv pokynována 
k řešení předmětného smluvního vztahu," uvedla Lišková.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
 
Čtěte také:  
 
Přístřešky MHD bude opět vlastnit soukromník, rozhodli pražští radní  
 
Airbnb je připraven vybírat ubytovací poplatek. Praze by ročně přinesl 160 milionů korun  
 
Chatrnost, neukáznění uživatelé a další průšvihy elektrických koloběžek  
 
URL| https://www.euro.cz:443/praha/praze-uteklo-pul-miliardy-za-nevyhodny-pronajem-reklamnich-ploch-tvrdi-
organizace-kverulant-1430353  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch 

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 270 

 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 23.11.2018 04:28:47 

Číslo: 326 

Rubrika: Aktuality 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-
reklamni... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Ekonomika, finance, právo 

Zkratka oblasti: YE 

Zkratka zdroje: YE6B 

Identifikace: YE6B20181122010002 

ProfilID: ISA 

Domicil: M6Ba18GA0003.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří. Vyjádření TSK ČTK shání.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil ČTK. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
 
-čtk-  

http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch/
http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch/
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URL| http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch/  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun, sdělil 
Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy 

uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla 
platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. Nynější 
vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Smlouvu podle organizace Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez 

výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je 
celkem zhruba 8000 metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
 
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 
2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města," 
uvedla.  
 
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 
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Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
 
URL| http://echoprime.cz/a/ScJue  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

205. Praha přišla o půl miliardy kvůli nevýhodným pronájmům reklamních ploch, uvedl 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun, uvedl 
Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy 

uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla 
platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního 
pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
 
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
 
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
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Magistrát smlouvy prodlouží  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
 
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
 
Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé vedení magistrátu zvažovalo 
rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností JCDecaux, nakonec se však 
politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
 
URL| https://www.blesk.cz/clanek/578970/praha-prisla-o-pul-miliardy-kvuli-nevyhodnym-pronajmum-reklamnich-
ploch-uvedl-kverulant-nove-vedeni-smlouvy-proveri  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek 
Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří, podle TSK ji bude možné vypovědět až koncem 
roku 2021.  
Smlouvu podle organizacie Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 

bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, 
kde je celkem zhruba 8 000 metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
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metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1 100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je podle usnesení rady hlavního města nájemné 2 000 korun za metr čtvereční. Nájemné 
platíme 2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší než nájemné stanovené usnesením rady hlavního 
města," uvedla.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil ČTK. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Mluvčí TSK Barbora Lišková ČTK sdělila, že termín automatického prodloužení se počítá po deseti letech od 
uzavření původní smlouvy, která byla podepsána v roce 1992. Nestalo se tak proto letos, ale v roce 2012, a 
výpověď bude možná šest měsíců před skončením navazující další desetileté lhůty, tedy koncem roku 2021. "Do 
této chvíle nebyla naše společnost ze strany hlavního města Prahy, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv 
pokynována k řešení předmětného smluvního vztahu," uvedla Lišková.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Skupina BigBoard to popřela. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek 
Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří, podle TSK ji bude možné vypovědět až koncem 
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roku 2021.  
Smlouvu podle organizacie Kverulant převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 

bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, 
kde je celkem zhruba 8 000 metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1 100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je podle usnesení rady hlavního města nájemné 2 000 korun za metr čtvereční. Nájemné 
platíme 2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší než nájemné stanovené usnesením rady hlavního 
města," uvedla.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil ČTK. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Mluvčí TSK Barbora Lišková ČTK sdělila, že termín automatického prodloužení se počítá po deseti letech od 
uzavření původní smlouvy, která byla podepsána v roce 1992. Nestalo se tak proto letos, ale v roce 2012, a 
výpověď bude možná šest měsíců před skončením navazující další desetileté lhůty, tedy koncem roku 2021. "Do 
této chvíle nebyla naše společnost ze strany hlavního města Prahy, jakožto vlastníka reklamních ploch, jakkoliv 
pokynována k řešení předmětného smluvního vztahu," uvedla Lišková.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch.  
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: Reklamní kampaň k volbám do pražského zastupitelstva a do Senátu ČR.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

208. Praha přišla skoro o půl miliardy. Byla špatně uzavřená smlouva úmysl nebo lajdáctví?   

Skóre: 1.00 

Název: Praha přišla skoro o půl miliardy. Byla špatně uzavřená smlouva úmysl nebo 
lajdáctví? 

Zdroj: ctidoma.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 17:47:30 

Odkaz: http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2018-11-22-praha-prisla-skoro-o-pul-miliardy...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122690057 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 
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Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. Tomu 
se tedy říká hospodaření.  
 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
Nevýhodná smlouva, ale...  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Pražský magistrát diskriminuje majitele hybridních vozů. Parkovat zdarma umožňuje pouze vyvoleným  
Číst více  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak upozornil Vojtěch Razima z organizace Kverulant, 

stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního 
poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů 
reklamních ploch by tak měl magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Je to snad jinak?  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské však nejsou přesné. "Naše společnost má v pronájmu plochy o 
celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva krát dva metry, kde je 
dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 2,4 milionu korun, 
námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města."  
Zajímavá propojení  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Krnáčové magistrát má další ostudu: Nechal postavit cestu proti povodni na kopci, navíc bez povolení  
Číst více  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Podezření z korupce  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard.  
To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na 
starosti pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. 
Bývalé vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou 
společností JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
Pražský magistrát mohl vydělat velké peníze, ale nechce. "Nechápu to," říká investor projektu U milosrdných  
Číst více  
 
Foto: Facebook Na magistrátu to vypadá na pěkný...nepořádek.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

209. Praze uteklo téměř půl miliardy kvůli nevýhodnému pronájmu reklamních ploch, uvádí 
Kverulant. Nový magistrát chce smlouvy prověřit   

Skóre: 1.00 

Název: Praze uteklo téměř půl miliardy kvůli nevýhodnému pronájmu reklamních ploch, 
uvádí Kverulant. Nový magistrát chce smlouvy prověřit 

Zdroj: ihned.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 16:51:30 
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Odkaz: https://domaci.ihned.cz/c1-66352990-praze-utekly-stamiliony-kvuli-nevyhodnemu-
pr... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122630143 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku  
 
kterých za dobu smlouvy přišla téměř o půl miliardy korun, uvedl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. 

Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09 /Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční za rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle mluvčí skupiny BigBoard Pavlíny Stránské nejsou informace Razimy přesné. "Naše společnost má v 
pronájmu plochy o celkové rozloze 1100 metrů čtverečních, přičemž spadají do kategorie nájemného nad dva 
krát dva metry, kde je dle usnesení rady hlavního města nájemné 2000 korun za metr čtvereční. Nájemné platíme 
2,4 milionu korun, námi placené nájemné je tedy vyšší, než nájemné stanovené usnesením rady hlavního města," 
uvedla.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09 /Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," uvedl. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
 
O možném omezení tzv. reklamního smogu se podle Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) již jedná. 
autor: HN - Libor Fojtík.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

210. Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy 

Zdroj: politicke-listy.cz 
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Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 15:55:21 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=181313-kverulant--dalsi-magistratni-kostlive... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122580042 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8 
000 m2 plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu dvou milionů korun ročně.  
 
Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2 pronajímané plochy. 
Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho m2 plochy pro billboard se má 
pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně ( ZDE ). Praha tak ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak 
od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř půl miliardy korun.  
Kverulant dnes odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně 

vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje 
fanoušky.  
Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a 
silnicích I. třídy. Koncem října 2018 bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. Odstranění 
billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o 
jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org s vydatnou podporou e-mailů od veřejnosti.  

Další podrobnosti o Kverulantově boji proti pražským billboardům naleznete v kauze Odstraňme v Praze 
billboardový smog ( ZDE ).  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

(smlouvu o pronájmu najdete ZDE )  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

211. Praha měla přijít o téměř půl miliardy kvůli nevýhodným smlouvám na reklamu   

Skóre: 1.00 

Název: Praha měla přijít o téměř půl miliardy kvůli nevýhodným smlouvám na reklamu 

Zdroj: echo24.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 15:41:28 

Odkaz: https://echo24.cz/a/ScJue/praha-mela-prijit-o-temer-pul-miliardy-kvuli-nevyhodny...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122560378 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to ve čtvrtek sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard 

http://www.politicke-listy.cz/?goto=181313-kverulant--dalsi-magistratni-kostlivec-za-temer-pul-miliardy.html
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podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, 
které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu 
podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

212. Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Další magistrátní kostlivec za téměř půl miliardy 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 15:41:21 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Dalsi-magistratn... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122560043 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8 
000 m2 plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu dvou milionů korun ročně.  
 
Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2 pronajímané plochy. 
Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho m2 plochy pro billboard se má 
pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně ( ZDE ). Praha tak ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak 
od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř půl miliardy korun.  
Kverulant dnes odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně 

vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje 
fanoušky.  
Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a 
silnicích I. třídy. Koncem října 2018 bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. Odstranění 
billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o 
jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org s vydatnou podporou e-mailů od veřejnosti.  

Další podrobnosti o Kverulantově boji proti pražským billboardům naleznete v kauze Odstraňme v Praze 
billboardový smog ( ZDE ).  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

(smlouvu o pronájmu najdete ZDE )  
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: Budova pražského magistrátu.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 280 

 

213. Praha přišla o půl miliardy kvůli nevýhodným pronájmům reklamních ploch, uvedl 
Kverulant. Nové vedení smlouvy prověří   

Skóre: 1.00 

Název: Praha přišla o půl miliardy kvůli nevýhodným pronájmům reklamních ploch, uvedl 
Kverulant. Nové vedení smlouvy prověří 

Zdroj: blesk.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 15:28:10 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/578970/praha-prisla-o-
pul... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122550499 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Zpět na Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních 
ploch na mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy 
korun, uvedl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle 
radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO.  
Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 metrů čtverečních reklamních 
ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Děsivá statistika: V Praze je asi 2000 bezdomovců, první z nich už letos umrzli.…  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let, a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Magistrát smlouvy prodlouží  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu ) magistrát smlouvu prověří. " 
Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," sdělil. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Kauza úředníka a firemního auta na pražském magistrátu pokračuje: Žaluje ho aktivista  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. 
Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka Ivo Matese, který podle zjištění 
deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To podle Razimy zakládá na 
podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti pronájem reklamních 
ploch.  
Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé vedení magistrátu zvažovalo 
rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností JCDecaux, nakonec se však 
politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 281 

 

214. Praze utekl téměř půl miliardy kvůli nevýhodnému pronájmu reklamních ploch, uvádí 
organizace Kverulant. Nový magistrát chce smlouvy prověřit   

Skóre: 1.00 

Název: Praze utekl téměř půl miliardy kvůli nevýhodnému pronájmu reklamních ploch, 
uvádí organizace Kverulant. Nový magistrát chce smlouvy prověřit 

Zdroj: ihned.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 15:27:58 

Odkaz: http://domaci.ihned.cz/c1-66352990-praze-utekly-stamiliony-kvuli-nevyhodnemu-
pro... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122550016 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku  
 
kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun, uvedl Vojtěch Razima z organizace Kverulant. 

Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," uvedl. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  
 
O možném omezení tzv. reklamního smogu se podle Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) již jedná. 
autor: HN - Libor Fojtík.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 282 

 

215. Praze uteklo půl miliardy za nevýhodný pronájem reklamních ploch, tvrdí organizace 
Kverulant   

Skóre: 1.00 

Název: Praze uteklo půl miliardy za nevýhodný pronájem reklamních ploch, tvrdí 
organizace Kverulant 

Zdroj: euro.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 13:49:29 

Odkaz: https://www.euro.cz/praha/praze-uteklo-pul-miliardy-za-nevyhodny-pronajem-
reklam... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122540088 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. Řekl 
to Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří.  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství," uvedl. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

216. Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch   

Skóre: 1.00 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 283 

 

Název: Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch 

Zdroj: ekonomicky-denik.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 13:35:19 

Odkaz: http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-
reklamni... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122530040 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné 
dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by měla platit podle platných pravidel magistrátu pro 
pronájem reklamních ploch. Nynější vedení magistrátu podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené 
síly pro Prahu) smlouvu prověří. Vyjádření TSK ČTK shání.  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Podle radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. 
"Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti 

nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství, " sdělil ČTK. O možném omezení tzv. 
reklamního smogu, tedy nadměrné reklamy, se již podle něj jedná. Nová koalice má omezení venkovních reklam 
v programovém prohlášení.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její 
nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard. To 
podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředník byl zaměstnancem odboru, který měl na starosti 
pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. Bývalé 
vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou společností 
JCDecaux, nakonec se však politici rozhodli počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

217. Reklamní plochy na mostech pronajímá Praha nevýhodně, přišla o miliardy   

Skóre: 1.00 

Název: Reklamní plochy na mostech pronajímá Praha nevýhodně, přišla o miliardy 

Zdroj: 24zpravy.com 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 11:57:18 

http://ekonomicky-denik.cz/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-reklamnich-ploch/
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Odkaz: http://www.24zpravy.com/domaci/reklamni-plochy-na-mostech-pronajima-praha-
nevyho...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122440147 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s Technickou správou komunikací 
(TSK) před deseti lety platí nájemné dva miliony korun.  
 
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez vıběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Tıká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8 000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok.  
Stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního 
poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok," doplnil Vojtěch 
Razima z organizace Kverulant.  

Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl magistrát získat podle Razima každı rok na nájmu 48 milionů korun.  
Vyjádření TSK redakce iDNES.cz shání.  
Další čtyři roky není možné smlouvu vypovědět  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bıvalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, kterı byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem.  
"Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevıhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

218. Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch 

Zdroj: prazsky.denik.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 11:57:17 

Odkaz: https://prazsky.denik.cz/podnikani/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122440126 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Vyjádření TSK ČTK shání.  
 

http://www.24zpravy.com/domaci/reklamni-plochy-na-mostech-pronajima-praha-nevyhodne-prisla-o-miliardy/261423-zpravy
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Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Jednatel poradcemŘeditel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy 

pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při 
převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti 
smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard.  
To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředních byl zaměstnancem odboru, který měl na 
starosti pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. 
Bývalé vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou 
společností JCDecaux, nakonec se však rozhodlo počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

219. Na pronájmu reklamy na mostech Praha tratí miliony, tvrdí sdružení   

Skóre: 1.00 

Název: Na pronájmu reklamy na mostech Praha tratí miliony, tvrdí sdružení 

Zdroj: idnes.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 11:43:03 

Autor: Roman Šafhauser 

Odkaz: https://praha.idnes.cz/praha-nevyhodna-smlouva-na-reklamu-na-mostech-foj-
/praha-... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122430034 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Praha prostřednictvím Technické správy komunikací pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na mostech 
za nevýhodných podmínek. Od roku 2008 přišlo město o téměř půl miliardy korun. Tvrdí to 
organizace Kverulant.  

 
Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle smlouvy uzavřené s Technickou správou komunikací 
(TSK) před deseti lety platí nájemné dva miliony korun.  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8 000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok.  
Stále přitom platí usnesení rady hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního 
poutače do velikosti dva na dva metry účtovat minimálně 6 000 korun za metr čtvereční a rok," doplnil Vojtěch 
Razima z organizace Kverulant.  

Za 8 000 metrů reklamních ploch by tak měl magistrát získat podle Razima každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Vyjádření TSK redakce iDNES.cz shání.  
Další čtyři roky není možné smlouvu vypovědět  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
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podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Ředitel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla 

Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy 
společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem.  
"Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
 
(ilustrační snímek) /foto: MF DNES.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

220. Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praze utekly stamiliony z pronájmu reklamních ploch 

Zdroj: kladensky.denik.cz 

Datum: 22.11.2018 

Zpracováno: 22.11.2018 10:49:13 

Odkaz: http://prazsky.denik.cz/podnikani/kverulant-praze-utekly-stamiliony-z-pronajmu-r... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181122390021 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Praha a jí vlastněná Technická správa komunikací (TSK) pronajímá více než dvě stovky reklamních ploch na 
mostech za nevýhodných podmínek, v důsledku kterých za dobu smlouvy přišla o téměř půl miliardy korun. ČTK 
to dnes sdělil Vojtěch Razima z organizace Kverulant. Společnost Czech Outdoor ze skupiny BigBoard podle 

smlouvy uzavřené s TSK před deseti lety platí nájemné dva miliony korun ročně proti 48 milionům korun, které by 
měla platit podle platných pravidel magistrátu pro pronájem reklamních ploch. Vyjádření TSK ČTK shání.  
 
dnes 09:58  
Smlouvu převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od 
předchozího nájemce, firmy QUO. Týká se více než 200 ploch na mostech a lávkách, kde je celkem zhruba 8000 
metrů čtverečních reklamních ploch.  
Nájem smlouva stanovila na dva miliony korun za rok. Jak Razima upozornil, stále přitom platí usnesení rady 
hlavního města z roku 2004, podle kterého má město za pronájem reklamního poutače do velikosti dva na dva 
metry účtovat minimálně 6000 korun za metr čtvereční a rok. Za 8000 metrů reklamních ploch by tak měl 
magistrát získat každý rok na nájmu 48 milionů korun.  
Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s 
podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude podle informací Razimy možné nejdříve v roce 2022.  
Jednatel poradcemŘeditel organizace Kverulant zároveň upozornil na to, že poradcem bývalého radního Prahy 

pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při 
převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. "Musel tedy znát podrobnosti 
smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město," uvedl Razima.  
Kolem reklamních ploch v hlavním městě se dlouhodobě vedou spory, podle kritiků je řada smluv na jejich 
pronájem pro město nevýhodná. Razima před časem podal trestní oznámení na bývalého magistrátního úředníka 
Ivo Matese, který podle zjištění deníku Právo využíval vozidlo Volvo patřící jedné z firem skupiny BigBoard.  
To podle Razimy zakládá na podezření z korupce, protože úředních byl zaměstnancem odboru, který měl na 
starosti pronájem reklamních ploch. Zástupci magistrátu i firmy BigBoard opakovaně podezření z korupce popřeli. 
Bývalé vedení magistrátu zvažovalo rovněž ukončení smlouvy na reklamní plochy a mobiliář s francouzskou 
společností JCDecaux, nakonec se však rozhodlo počkat do roku 2021, kdy kontrakt vyprší.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

221. Zlatý byznys s reklamou na mostech. Praha má z pronájmu jen 2,3 milionu ročně   
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Skóre: 1.00 

Název: Zlatý byznys s reklamou na mostech. Praha má z pronájmu jen 2,3 milionu ročně 

Zdroj: zdopravy.cz 

Datum: 23.11.2018 

Zpracováno: 23.11.2018 07:59:22 

Odkaz: https://zdopravy.cz/zlaty-byznys-s-reklamou-na-mostech-praha-ma-z-pronajmu-jen-
2... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181123300024 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Praha má desítky až stovky mostů ve špatném stavu, možné peníze na jejich údržbu a opravu ji ale utíkají přímo 
skrze jejich zábradlí.  
 
Důvodem je nevýhodná smlouva, kterou má město uzavřenou přes Technickou správu komunikací se společností 
Czech Outdoor patřící do skupiny BigBoard na pronájem prostor pro reklamu na mostech. Podle odhadů město 
ztrácí ročně 40 milionů korun.  
Vyplývá to ze smluv, které redakce získala od TSK na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Za 
pronájem zhruba 211 mostních stran má město ročně příjem zhruba 2,3 miliony korun. Jde o pozůstatky smluv, 
které město uzavřelo už v roce 1992, nejprve se společností Amma. Postupně přešly na stávající Czech Outdoor. 
Původní smlouva byla na dva miliony korun, částka se valorizuje o inflaci.  
Několikrát prodlužovaná smlouva platí aktuálně do konce roku 2022. Pokud ji TSK nevypoví rok dopředu, 
automaticky se prodlouží o dalších deset let. " Určitě je to věc, kterou budeme řešit, musíme se s tím detailněji 
seznámit," řekl nový pražský radní pro správu majetku Jan Chabr.  
Podle Vojtěcha Razimy z obecně prospěšné společnosti Kverulant, která dlouhodobě bojuje proti nelegální 

reklamě, přichází město podle jeho odhadu ročně o zhruba 40 milionů korun. Vychází přitom z cen, které jsou 
běžně platné i po slevách.  
" Billboardáři naopak od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř o půl miliardy korun, " řekl Razima. 
Chce proto oslovit nové vedení Prahy, ve kterém je vyzve, aby hlavní město vyčistilo "od laciného billboardového 
smogu".  
Že reklama na mostech je mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou má společnost 
BigBoard se společností Jihoměstská majetková. Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru 
na lávce přes Brněnskou ulici na začátku D1. Ročně za jedinou lávku zaplatí BigBoard 700 tisíc korun, tedy 
zhruba třetinu celkové částky, co platí jeho dceřiná firma Praze za více než stovku mostů.  
Smlouva i její prodloužení je záležitostí ještě bývalého vedení TSK. Podle mluvčí Barbory Liškové stávají kontrakt 
platí až do roku 2022. "K oznámení o nezájmu automatického prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let tak 
mohou obě smluvní strany přistoupit až v šestém měsíci před skončením desetileté lhůty, tedy nejpozději v říjnu 
2021," dodala Lišková.  
Původní smlouva nespecifikuje množství ploch v metrech čtverečních, jen stanovuje jednotlivé mosty. Redakce 
při výpočtu předpokládala, že u každé mostní strany je průměrná plocha 40 metrů čtverečních. V takovém 
případě vychází zhruba 8000 metrů čtverečních, tedy cena méně než 300 korun za metr. Mluvčí skupiny 
BigBoard Pavlína Stránská ale uvedla, že v pronájmu jsou pouze plochy o celkové rozloze 1 100 metrů 
čtverečních a tak podle ní vychází výše nájmu na cenu 2 400 korun za metr, což je více, než praví usnesení rady 
o minimální ceně za pronájem.  
Propojení firem ze skupiny BigBoard s pražským magistrátem je dlouhodobou záležitostí. Bývalému pražskému 
radnímu Karlu Grabein Procházkovi (ANO) například radil Stanislav Lazar, který ve firmě Czech Outdoor dříve 
působil. Letos vyšlo také najevo, že úředník magistrátu Ivo Mates jezdil s Volvem od BigBoardu. Podílel se přitom 
na tvorbě nových materiálů pro využití reklamy v Praze, která nahrávala podle kritiků právě BigBoardu.  
 
Za pronájem reklamní plochy na lávce přes D1 platí BigBoard společnosti Jihoměstská majetková 700 tisíc Kč. 
Praze za pronájem většiny mostů dva miliony. Foto: Jiří Matějíček /Wikimedia Commons.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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222. Činnost centra alternativní medicíny Aktip nevyšetřili policisté pořádně, zlobí se 
žalobkyně. Případ jim vrátila   

Skóre: 1.00 

Název: Činnost centra alternativní medicíny Aktip nevyšetřili policisté pořádně, zlobí se 
žalobkyně. Případ jim vrátila 

Zdroj: CT24.cz 

Datum: 06.12.2018 

Zpracováno: 07.12.2018 04:19:29 

Číslo: 340 

Rubrika: Domácí 

Autor: dolejsim 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2672762-cinnost-centra-alternativni-medicin... 
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Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Policie musí znovu prověřit "léčebné praktiky" terapeutického centra Aktip známého z dokumentu Obchod se 
zdravím. České televizi to sdělila žalobkyně Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, 
která dala k novému šetření pokyn. Podle ní policisté případ ukončili předčasně.  
 
"Policejní orgán sice provedl šetření, kdy si vyhodnotil webové stránky sdružení AKTIP, obě reportáže České 
televize, jež se praktik a postupů Konzultačního a terapeutického institutu týkaly, a vyžádal si zprávy Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, České onkologické společnosti a dalších úřadů. Závěry šetření však nejsou 
dostatečné v takové v míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o podezření ze 
spáchání trestného činu či přestupku," sdělila mimo jiné ČT státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství 
pro Prahu 2 Simona Krupová.  
 
přehrát  
 
video  
Události: Pacientky prozradily další zkušenosti s Aktipem  
 
Odkaz  
 
Pořad 168 hodin s reakcí Jarmily Klímové na pořad Infiltrace: Obchod se zdravím  
 
Trestní oznámení na centrum Aktip podal letos v červnu spolek Kverulant, a to na základě dokumentu České 

televize Obchod se zdravím. Policie případ odložila v listopadu. Podle kriminalistů nic nenasvědčovalo tomu, že 
by někdo spáchal trestný čin.  
 
Jak už dříve potvrdil ČT ředitel spolku Vojtěch Razima, Kverulant s tímto závěrem nesouhlasil a podal stížnost. 

Po prostudování spisu dala státní zástupkyně policii pokyn, aby ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc 
prověřila.  
 
Odkaz  
 
Rady na léčbu rakoviny milencem nejsou podle policie trestný čin, oznámení odložila  
 
Dokument odvysílaný v ČT v květnu tohoto roku zachytil skrytou kamerou "léčebné praktiky" centra Aktip. 
Terapeuti centra radili klientům léčit rakovinu detoxem nebo si najít milence.  
 
Vedoucí institutu Jarmila Klímová tehdy ČTK sdělila, že za metodami kolegů stojí. Na centrum si stěžovali i 
onkologičtí pacienti, kteří dostávali rady, aby nahradili onkologickou léčbu psychoterapií a potravinovými doplňky.  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2672762-cinnost-centra-alternativni-mediciny-aktip-nevysetrili-policiste-poradne-zlobi-se
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Odkaz  
 
Léčba rakoviny milencem? Dokument ČT odhaluje podvodné praktiky alternativní medicíny  
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2672762-cinnost-centra-alternativni-mediciny-aktip-nevysetrili-policiste-
poradne-zlobi-se  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

223. Činnost centra alternativní medicíny Aktip nevyšetřili policisté pořádně, zlobí se 
žalobkyně. Případ jim vrátila   
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žalobkyně. Případ jim vrátila 

Zdroj: ceskatelevize.cz 

Datum: 06.12.2018 

Zpracováno: 06.12.2018 15:27:13 

Odkaz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2672762-cinnost-centra-alternativni-medicin... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181206680054 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 
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"Policejní orgán sice provedl šetření, kdy si vyhodnotil webové stránky sdružení AKTIP, obě reportáže České 
televize, jež se praktik a postupů  
 
Konzultačního a terapeutického institutu týkaly, a vyžádal si zprávy Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
České onkologické společnosti a dalších úřadů. Závěry šetření však nejsou dostatečné v takové v míře, aby bylo 
možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu či přestupku," 
sdělila mimo jiné ČT státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Simona Krupová.  
Trestní oznámení na centrum Aktip podal letos v červnu spolek Kverulant, a to na základě dokumentu České 

televize Obchod se zdravím. Policie případ odložila v listopadu. Podle kriminalistů nic nenasvědčovalo tomu, že 
by někdo spáchal trestný čin.  
Jak už dříve potvrdil ČT ředitel spolku Vojtěch Razima, Kverulant s tímto závěrem nesouhlasil a podal stížnost. 

Po prostudování spisu dala státní zástupkyně policii pokyn, aby ve věci zahájila úkony trestního řízení a věc 
prověřila.  
Dokument odvysílaný v ČT v květnu tohoto roku zachytil skrytou kamerou "léčebné praktiky" centra Aktip. 
Terapeuti centra radili klientům léčit rakovinu detoxem nebo si najít milence.  
Vedoucí institutu Jarmila Klímová tehdy ČTK sdělila, že za metodami kolegů stojí. Na centrum si stěžovali i 
onkologičtí pacienti, kteří dostávali rady, aby nahradili onkologickou léčbu psychoterapií a potravinovými doplňky.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

224. Minuta po minutě   

Skóre: 1.00 

Název: Minuta po minutě 

Zdroj: denikn.cz 

Datum: 10.12.2018 

Zpracováno: 11.12.2018 04:19:51 
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Číslo: 344 

Odkaz: https://denikn.cz/minuta/#/?_k=vxhwbm  

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ3D 

Identifikace: YZ3D20181210010010 

ProfilID: ISA 

Domicil: q3da18gs0011.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (2) 

Ekonomika  
 
Americké akcie zvrátily ranní propad a díky technologiím uzavřely den se zisky. Dow Jones si připsal 0,14 % a 
uzavřel na 24.423,26 bodu. S&P 500 stoupl o 0,18 % na 2,637,72 bodu a Nasdaq posílil o 0,74 % na 7020,52 
bodu. (Reuters)  
22:02  
Česko  
 
Nejvyšší správní soud zahájil kárné řízení se soudkyní Městského soudu v Praze Margitou Víškovou. Týká se 
rozhodování o insolvenci producenta biopaliv Oleo Chemical. Podnět k zahájení kárného řízení podal výrobce 
koupelen Ravak. (E15.cz)  
21:27  
Svět  
 
Google kvůli nejnovějšímu problému s únikem dat vypne sociální síť Google+ dříve, než plánoval. Služba 
přestane fungovat v dubnu, původně se hovořilo o srpnu příštího roku. (Wall Street Journal)  
20:55  
Svět  
 
V reakci na protesty hnutí takzvaných Žlutých vest francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil řadu opatření v 
hospodářské a sociální oblasti, které by měly přispět ke zlepšení situace obyvatel země. (ČTK)  
20:38  
Svět  
 
Egyptské úřady v reakci na protesty ve Francii omezují prodej bezpečnostních žlutých vest kvůli obavě z 
možných protestů na výročí lidového povstání z 25. ledna 2011, které vedlo k pádu tehdejšího prezidenta 
Husního Mubáraka. (AP)  
20:08  
Svět  
 
Spojené státy se přidaly k Rusku a Saudské Arábii a shodily ze stolu zprávu klimatických expertů o ohrožení 
Země. (CNN)  
Změna klimatu  
20:06  
Česko  
 
Pro cizince je nemovitost v Praze spíše investice, třeba pro Rusy je to velmi výhodné, zvlášť když je vidět, že 
ceny neustále rostou. Praha staví extrémně málo bytů, varuje v rozhovoru pro Deník N radní pro bydlení Adam 
Zábranský.  
Praha  
19:48  
Česko  
 
Po kancléřově manželce Alex Mynářové, která natáčí videa ze zákulisí Pražského hradu, prezidentské kanceláři 
poskytuje své služby "bez nároku na honorář" i Dagmar Krulišová Dítětová, zjistil Deník N.  
19:45  
Svět  
 
"Je možné, že prezident bude bezprostředně po ukončení funkce obviněn z trestného činu," řekl o Donaldu 
Trumpovi demokratický poslanec Adam Schiff, který se v nově složeném Kongresu stane šéfem justičního 
výboru, pod nějž spadá proces impeachementu. (CNN)  

https://denikn.cz/minuta/#/?_k=vxhwbm
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Donald Trump  
18:09  
Sport  
 
Petra Kvitová pošesté v řadě získala ocenění WTA za fair play. Cena Karen Krantzckeové se uděluje za 
sportovní chování na kurtu i mimo něj.  
18:01  
Česko  
 
ODS ve volbách do Evropského parlamentu povede Jan Zahradil. Strana to napsala na Twitteru.  
17:57  
Svět  
 
Výraz "novičok" se stal v Rusku slovem roku. Zvítězil v konkurzu, který ruští filologové pořádají od roku 2007. 
Vítězné slovo má nejen vejít do širokého povědomí veřejnosti, ale musí i odpovídat duchu odcházejícího roku. 
(Novaya gazeta)  
17:45  
Svět  
 
Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes podepsal zákon, který de facto vypovídá ukrajinsko-ruskou smlouvu o 
přátelství, spolupráci a partnerství. Země by se podle něj měla orientovat na sbližování s Evropskou unií. (ČT24)  
Krize mezi Ruskem a Ukrajinou  
17:22  
Česko  
 
V Beskydech znovu viděli medvěda. V sobotu na Frýdecko-Místecku vybral včelí úly. Včelaři se ho podařilo 
vyfotit. (ČT24)  
 
16:59  
Svět  
 
Moskevský soud odmítl prosbu ruského obránce lidských práv Lva Ponomarjova, aby mu bylo umožněno 
zúčastnit se pohřbu disidentky Ludmily Alexejevové. Ponomarjov si odpykává 25 dní za mřížemi za organizaci 
nepovolené protestní akce. (Mediazona)  
16:45  
Česko  
Svět  
 
Komentář Jiřího Pehe: Autoritáři si na lidská práva nedovolí útočit přímo. Jdou na to oklikou. Jedna prý musí 
ustoupit jiným  
16:43  
Svět  
 
Britská premiérka Theresa Mayová při svém projevu ve sněmovně potvrdila, že se zítřejší plánované jednání o 
brexitu odkládá. BBC přináší záznam z dnešní schůze.  
brexit  
16:29  
 
V Praze je k vidění Bugatti Chiron v životní velikosti postavený z lega. Dokáže jet až 40 kilometrů v hodině. Jeho 
opravdový protějšek je jedním z nejrychlejších aut světa.  
 
16:22  
Česko  
Svět  
 
Česko poslalo dalších 70 vojáků do Mali. Ve výcvikové misi EU tam dosud působilo pět desítek českých vojáků. 
Nestabilní země se potýká s islamisty, Češi se s nimi už dříve střetli v boji. (Armáda ČR)  
Armáda ČR  
15:51  
Svět  
 
Sonda Voyager 2 právě překročila hranice naší sluneční soustavy a dostala se do mezihvězdného prostoru. 
NASA ji vypustila v roce 1977, od Země je více než 17 miliard km daleko. Po Voyageru 1 je to nejvzdálenější 
sonda vůbec.  
 
15:41  
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Česko  
 
Soud pustil v pátek podmínečně z vězení Petra Kušnierze. Exšéf ROP Severozápad se podílel na rozsáhlé 
korupční kauze týkající se evropských dotací, posléze spolupracoval s policií na odhalení dalších podvodů. 
(Seznam Zprávy)  
15:32  
Česko  
Ekonomika  
 
Antimonopolní úřad zamítl stížnost společnosti Kapsch na uzavření smlouvy mezi ministerstvem dopravy a 
konsorciem CzechToll a SkyToll na provozování mýtného systému. Firma může do 15 dní podat rozklad. 
(ÚOHS)  
Doprava  
15:27  
Kultura  
 
V češtině vyšel čtvrtý z šesti dílů opulentní knihy Můj boj spisovatele Karla Oveho Knausgarda. Jan Němec v 
recenzi hodnotí, proč Norovy hyperrealistické autobiografie mají na čtenáře tak omamný účinek.  
15:16  
Ekonomika  
Svět  
 
Výrobce odolných videokamer GoPro se chystá přesunout výrobu z Číny. Chce se tak vyhnout tomu, aby na něj 
byly uvaleny nové tarify v obchodní válce mezi USA a Čínou.  
14:50  
Česko  
 
Zemanovou kritikou BIS se bude 18. prosince zabývat senátní branný a bezpečnostní výbor. Jednání se zúčastní 
šéf tajné služby Michal Koudelka i ministr zahraničí Tomáš Petříček, informoval na svém webu šéf výboru Pavel 
Fischer.  
14:46  
Svět  
 
V Evropě sílí antisemitismus, protižidovské nálady cítí devět z deseti Židů. Vyplývá to ze zprávy Evropské 
agentury pro základní práva. Nejproblematičtější jsou podle ní projevy na internetu a na sociálních sítích.  
14:42  
Česko  
 
Pražští policisté včera pronásledovali po městě kradené auto. Řidiče, který jezdil na červenou, v protisměru a 
vytlačoval ze silnice jiná auta, dopadli pomocí zastavovacího pásu. Dnes navrhli obviněného poslat do vazby. 
(Policie ČR)  
Praha  
14:34  
Svět  
 
Francouzský prezident Emmanuel Macron jedná s politiky a zástupci odborů o svém večerním projevu k 
demonstrantům. Protesty a blokády v ulicích mezitím pokračují. (BBC)  
14:09  
Svět  
 
Zemřel nejznámější klokan světa Roger. Obřímu vačnatci bylo 12 let. Jeho smrt oznámila na Facebooku 
rezervace Alice Springs.  
Zdroj: The Kangaroo Sanctuary Alice Springs  
13:38  
Ekonomika  
Svět  
 
V Číně sílí hlasy po bojkotu produktů Apple. Děje se tak v reakci na zatčení finanční ředitelky Huawei, obviněné z 
obcházení protiíránských sankcí. Ani přes videa s rozbíjením iPhonů se však bojkot Applu moc nedotýká. 
(Abacus News)  
13:20  
Svět  
 
Ministři zahraničí Evropské unie dnes zahájili proces schvalování nizozemského návrhu takzvaného Magnitského 
zákona, který uvaluje finanční a vízové sankce na ruské činitele odpovědné za porušování lidských práv.  
13:19  
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Česko  
 
Ústavní soud na návrh senátorů zrušil ustanovení zákonů o azylu a o pobytu cizinců, podle kterých soudy musely 
řízení zastavovat, pokud už byl cizinec na svobodě nebo v zahraničí. (ČTK)  
12:54  
Česko  
 
Hnutí ANO by se bez Babiše zvedl koaliční potenciál, ale výrazně by klesly preference, říká v rozhovoru pro 
Deník N exprimátor Brna Petr Vokřál. "Kdybych si myslel, že je to hnutí jednoho muže, vykašlal bych se na to. Ale 
zatím to tak necítím," uvedl.  
Brno  
12:50  
Svět  
 
Britská premiérka Theresa Mayová kvůli hrozbě prohry v parlamentu posune úterní hlasování o brexitové dohodě. 
Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zdroj obeznámený se situací.  
brexit  
12:39  
Česko  
Ekonomika  
 
Od roku 2020 povolí stavební úřady pouze rodinné domy, které budou mít energetickou spotřebu zhruba o pětinu 
nižší, než mají ty dnešní. Kvůli novým evropským normám mohou nejlevnější domy zdražit až o deset procent. 
(HN)  
12:32  
Česko  
Ekonomika  
 
Česko obdrží od Srbska 221,7 milionu korun za staré dluhy. Dohodu podepsali ministři financí obou zemí při 
návštěvě srbské premiérky Brnabičové v Česku. (ČT24)  
12:29  
Česko  
 
Přehradu Orlík čeká úprava hráze, aby zvládla i desetitisíciletou vodu. Takzvaný bezpečnostní přeliv bude stát 
zhruba 830 milionů. Povodí Vltavy chce do srpna 2019 vybrat stavitele. (Aktuálně.cz)  
12:22  
Ekonomika  
Svět  
 
Rusko se loni stalo druhým největším výrobcem zbraní za Spojenými státy. Sesadilo tak na třetí příčku Velkou 
Británii. Masivně rostly tržby zbrojovek také v Turecku. Vyplývá to ze zprávy Stockholmského mezinárodního 
ústavu pro výzkum míru.  
12:15  
Svět  
 
Islámští teroristé v Británii údajně plánují chemické útoky. Zpravodajské služby to prý zjistily z rozhovorů mezi 
členy takzvaného Islámského státu. Uvedl to list Mail on Sunday. (Novinky.cz)  
12:14  
Česko  
 
Sloučením čtyř institucí vznikne Národní muzeum v přírodě. Zřizovací listinu zítra v Rožnově pod Radhoštěm 
podepíše ministr kultury Antonín Staněk. (MK ČR)  
Součástí nové instituce bude i Valašské muzeum v přírodě. Foto: Ministerstvo kultury  
12:08  
Svět  
 
Britská premiérka Theresa Mayová má podle britských deníků před sebou zřejmě poslední týden ve funkci. 
Shodují se tak před rozhodujícím úterním zasedání dolní sněmovny o brexitové dohodě s Evropskou unií. (BBC)  
brexit  
12:06  
Česko  
 
Stíhaný šéf lánské obory Miloš Balák v posledních letech vyplatil neprůhledným firmám přes osm milionů za 
myslivost nebo pěstební práce. Většina ze společností sídlí v jednom paneláku v pražských Letňanech. 
(iDnes.cz)  
11:53  
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Ekonomika  
Svět  
 
Tokijská prokuratura dnes oficiálně obvinila bývalého šéfa automobilky Nissan Motor Carlose Ghosna z 
finančních pochybení, protože prý v uplynulých letech podhodnocoval své příjmy. Ghosn zůstává ve vazbě. 
(ČT24)  
11:43  
Česko  
 
Ostravská policie řeší případ podvodů při prodeji psů. Podezřelý muž podle ní mimo jiné kupujícím dával očkovací 
údaje s fiktivními údaji.  
 
11:36  
Česko  
Ekonomika  
 
Roční náklady státu spojené s alkoholem činí 59 miliard korun, zjistil Institut pro zdravotní ekonomiku. Kromě 
zdravotních nákladů do celkové částky zahrnul i nižší produktivitu práce či kriminalitu. (ČTK)  
11:23  
Česko  
Ekonomika  
 
Limit pro výdajové paušály podnikatelů opět stoupne. Ministerstvo financí podpoří návrh ODS, aby se z 
dosavadního milionu korun vrátil na dřívější dva miliony. Pro je také TOP 09. Procentní výše pro jednotlivé typy 
OSVČ se nezmění. (MF ČR)  
11:17  
Česko  
Ekonomika  
 
Z českého trhu práce zmizí během pěti let dalších 246 tisíc potenciálních zaměstnanců. Důvodem je hlavně 
demografický vývoj, tedy stárnutí a nízká porodnost. Podle ekonoma České spořitelny Davida Navrátila se tak 
nedostatek lidí ještě prohloubí.  
11:15  
Svět  
 
Britská policie se znovu podívá na nevyjasněná úmrtí Alexandra Perepiličného a Scota Younga. Podle úřadů je 
možné, že může mít ve vraždách prsty Rusko. V době smrti totiž identifikovaní agenti ruské GRU pobývali v 
Británii. (The Times)  
11:01  
Česko  
Sport  
 
David Moberg Karlsson, čtyřiadvacetiletý švédský reprezentační záložník, je první zimní posilou fotbalistů pražské 
Sparty. Klub potvrdil, že podepsal smlouvu na tři a půl roku. Podle neoficiálních zpráv přišel jeho přestup na dva 
miliony eur.  
10:51  
Česko  
 
Policie musí na pokyn státní zástupkyně znovu prošetřit, zda se terapeutické centrum Aktip dopustilo trestných 
činů podvodu a ublížení na zdraví. Policisté původně trestní oznámení organizace Kverulant vyhodnotili s tím, že 
se trestný čin nestal. (Kverulant)  

10:40  
Česko  
Svět  
 
U příležitosti 70. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv zveřejnili čeští a slovenští sinologové výzvu 
požadující uzavření převýchovných táborů pro Ujgury a další menšiny a dodržování lidských práv v Číně. Dosud ji 
podepsalo 123 lidí. Seznam signatářů a možnost podepsat jsou zde.  
Čína  
10:34  
Česko  
 
Organizace Člověk v tísni se omluvila za to, že svůj projekt Skutečný dárek propagovala slovy "nejlepší kozy své 
ženě pořídíte jednoznačně u nás". "Slibujeme, ze nadále budeme dávat kozy do spojitosti pouze s Afrikou," 
uvedla na Twitteru.  
10:32  
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Svět  
 
Státy OSN v Maroku formálně přijaly nezávazný pakt o migraci. Fóra se účastní asi 150 zemí. Česko mezi nimi 
není. (Reuters)  
Migrace a uprchlíci  
10:20  
Ekonomika  
Svět  
 
Největší světoví investoři na summitu OSN o klimatu apelovali na ochranu ovzduší. Jinak bude podle nich svět 
čelit další globální finanční krizi. Požadují konec dotací na fosilní paliva a naopak zvýšení uhlíkové daně. 
(Guardian)  
10:17  
 
Česko  
 
Dnes se celosvětově slaví Den lidských práv, připomínka přijetí Všeobecné deklarace lidských práv dne 10. 
prosince 1948. Česká diplomacie k němu vydala toto prohlášení:  
 
10:02  
Svět  
 
Největší masový vrah v novodobé ruské historii, bývalý policista Michail Popkov, byl usvědčen ze zabití a 
znásilnění dalších 60 žen. Už dříve ho soud v Irkutsku poslal na doživotí za mříže za vraždy 24 žen. (Interfax)  
Rusko  
09:55  
Svět  
 
Čína popírá, že by si země využívající technologie od Huawei stěžovaly na problémy s bezpečností. V USA zatím 
bývalá finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou usiluje o propuštění na kauci. (Reuters)  
Čína  
09:46  
Ekonomika  
Svět  
 
Rusko se dostalo na druhé místo v žebříčku největších výrobců zbraní. Vystřídalo Velkou Británii, která tam byla 
od roku 2002. Na prvním místě jsou stále USA. (AFP)  
Rusko  
09:42  
Svět  
 
Dnes večer, ve 20.00, francouzský prezident Macron vystoupí s avizovaným projevem k národu. Očekává se, že 
v něm navrhne řešení krize kolem Žlutých vest. Od 10.00 se Macron bude radit s vrcholnými představiteli politiky, 
ekonomiky i společnosti. (Le Monde)  
09:34  
Svět  
 
Budovu Stálé mise Srbska při OSN v New Yorku zachvátil požár, který zranil čtyři lidi. Vyhořely dvě kanceláře, 
zásah hasičů dočasně uzavřel Pátou avenue. (B92)  
09:27  
Česko  
Ekonomika  
 
Úřady práce evidovaly ke konci listopadu 215 010 uchazečů, což je o 50 459 méně než před rokem. 
Zaměstnavatelé nabízejí 323 542 volných míst. Podíl nezaměstnaných zůstal na na 2,8 %.  
09:24  
Česko  
Ekonomika  
 
Meziroční inflace v listopadu klesla na dvě procenta, uvedl ČSÚ. Růst spotřebitelských cen je tak o 0,2 
procentního bodu nižší než v říjnu.  
09:12  
Svět  
 
Podle verdiktu Evropského soudu může Velká Británie jednostranně stáhnout své rozhodnutí odejít k 29. březnu 
příštího roku z EU. Na situaci kolem brexitu se ale nic nemění. Británie chce Unii stále opustit. (ČT 24)  
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brexitEvropská unie  
09:06  
Česko  
 
Komentář Jana Urbana: Tajné služby si každá země opečovává jako jednu z nejcennějších zbraní. V demokracii 
její síla spočívá mimo jiné v tom, jaké důvěře se těší u svých partnerů v zahraničí. A ti pečlivě sledují každou 
zmínku o ní.  
08:37  
Ekonomika  
Svět  
 
Ruská centrální banka vyzvala menší finanční ústavy, aby se připravily na možné odpojení od mezinárodního 
bankovního systému SWIFT. O takové reakci Západu se mluví jako o další možné sankci za ruské porušování 
mezinárodního práva.  
Rusko  
08:36  
Česko  
Ekonomika  
 
Stát dává na podporu bydlení až miliardy korun ročně, ale nedokáže vyhodnotit přínosy podpory. Ohroženým 
lidem například přispěl celkem 23,2 miliardy na náklady na bydlení v posledních dvou letech. (NKÚ)  
08:11  
Ekonomika  
Svět  
 
Japonští žalobci obvinili bývalého šéfa aliance Renault, Nissan a Mitsubishi Carlose Ghosna z finančních 
machinací. Policie ho zadržela v listopadu kvůli podezření na zneužívání firemních peněz pro soukromé účely. 
(BBC)  
07:53  
Česko  
 
Rok 2018 byl ve znamení boje za práva žen, píše Amnesty International v přehledu o stavu lidských práv. 
Dokládají to aktivity ženských skupin například v Indii, Jihoafrické republice či Saúdské Arábii a Íránu. (AI)  
07:41  
Svět  
 
Silná sněhová bouře na jihovýchodě USA přerušila elektřinu pro více než 310 000 domácností. Bez proudu je 
část lidí v Severní a Jižní Karolíně, Virginii a Tennessee. Kvůli sněhu zůstaly na letištích stovky letů. (Reuters)  
07:23  
Česko  
 
Na Praze 6 začaly platit nové parkovací zóny v části ulic na Břevnově, Hanspaulce, Ořechovce, Petynce, 
Podbabě, Veleslavíně také Na Větrníku.  
Praha  
07:18  
Česko  
Ekonomika  
 
Skutečné slevy během Black Friday byly i letos nižší, než tři největší e-shopy Alza, CZC a Mall uváděly. Zjistila to 
analýza společnosti Apify. Zaznamenala sice méně klamání s původní cenou než před rokem, objevila však nové 
triky.  
07:15  
Česko  
Ekonomika  
 
Stávka v Německu ovlivní i vlakové spoje s Českou republikou. Problémy nastanou na linkách z Prahy do Berlína 
a do Mnichova. Lidé by se měli připravit na zpoždění vlaků či rušení spojů. (Zdopravy)  
DopravaNěmecko  
06:48  
Svět  
 
Železničáři v Německu vstoupili po páté hodině ranní do výstražné stávky, která na čtyři hodiny zastaví dopravu 
na celém území spolkové republiky. Problémy se ale čekají po celý den. (Deutsche Bahn)  
Německo  
06:28  
Česko  
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Ekonomika  
 
Technologie čínského Huawei mají v zahraničí stopku, v Česku má firma nadále dveře otevřené do řady 
klíčových státních institucí. Například na Pražský hrad, vyplývá z analýzy Deníku N.  
ČínaČínský vliv v ČR  
06:11  
Česko  
 
Počasí: Dnes bude proměnlivá oblačnost a na většině území se objeví sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty 2 až 6 
°C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Na horách se mohou tvořit sněhové jazyky. (ČHMÚ)  
Počasí  
06:05  
Svět  
 
Předčasné arménské parlamentní volby vyhrál blok Můj krok, který vede stávající premiér Nikola Pašinjana. 
Získal 70,4 procenta hlasů.  
00:01  
Svět  
 
Arménský premiér Pašinjan promluvil k voličům. Revoluce nekončí, dokud nebude dosaženo všech cílů. Chce 
"proměnit Arménii v ekonomicky rozvinutou a silnou zemi". Průběžné výsledky voleb zatím hvězdě arménské 
revoluce dávají 70 % hlasů. (NA)  
 
URL| https://denikn.cz/minuta/#/?_k=vxhwbm  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

225. Kverulant: Státní zástupkyně nařídí policii pokračovat ve vyšetřování šarlatánů z AKTIP   
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Česká televize na jaře tohoto roku odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi "terapeutického 
centra AKTIP". V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti "odborníky" z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, 
aby odmítli ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně.  
 
To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. 
Proto Kverulant podal na šarlatány z AKTIP trestní oznámení (ZDE). Na základě Kverulantova trestního 

oznámení vydala v červnu 2018 státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. To se Kverulantovým 
devítistránkovým trestním oznámením dokázalo počátkem listopadu vypořádat jednou jedinou větou, která 
konstatovala, že se trestný čin nestal. Kverulant.org se s lemplovskou prací policie odmítl smířit a podal stížnost 

proti odložení věci (ZDE). Nyní dala dozorující státní zástupkyně Kverulantovi zapravdu a informovala ho, že 
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přezkoumala dosud shromážděný spisový materiál a shledala postup policejního orgánu vadným (ZDE). Ve 
vyrozumění o přezkoumání policejního postupu státní zástupkyně Krupová uvádí: "Závěry šetření (policie) však 
nejsou v takové míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o spáchání trestného činu či 
přestupku. Jedná se o složitou problematiku, již je třeba prověřit v rámci trestního řízení. Ve věci bude třeba 
vyslechnout zainteresované osoby, ať už konzultanty AKTIPU či osoby, jež se cítí jejich postupem poškozené, a 
vyžádat si další listinné podklady státních úřadů či soukromých institucí související s případem." Podrobnosti 
naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba (ZDE). Dokument ČT Obchod se zdravím najdete ZDE  
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Statni-zastupkyne-naridi-policii-pokracovat-

ve-vysetrovani-sarlatanu-z-AKTIP-562857?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Česká televize na jaře tohoto roku odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi "terapeutického 
centra AKTIP". V dokumentu je  
 
zachyceno, jak jsou pacienti "odborníky" z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli ověřenou léčbu 
klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně.  
To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. 
Proto Kverulant podal na šarlatány z AKTIP trestní oznámení ( ZDE ). Na základě Kverulantova trestního 

oznámení vydala v červnu 2018 státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. To se Kverulantovým 
devítistránkovým trestním oznámením dokázalo počátkem listopadu vypořádat jednou jedinou větou, která 
konstatovala, že se trestný čin nestal.  
Kverulant.org se s lemplovskou prací policie odmítl smířit a podal stížnost proti odložení věci ( ZDE ). Nyní dala 

dozorující státní zástupkyně Kverulantovi zapravdu a informovala ho, že přezkoumala dosud shromážděný 
spisový materiál a shledala postup policejního orgánu vadným ( ZDE ).  
Ve vyrozumění o přezkoumání policejního postupu státní zástupkyně Krupová uvádí: "Závěry šetření (policie) 
však nejsou v takové míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o spáchání trestného 
činu či přestupku. Jedná se o složitou problematiku, již je třeba prověřit v rámci trestního řízení. Ve věci bude 
třeba vyslechnout zainteresované osoby, ať už konzultanty AKTIPU či osoby, jež se cítí jejich postupem 
poškozené, a vyžádat si další listinné podklady státních úřadů či soukromých institucí související s případem."  
Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba ( ZDE ).  
Dokument ČT Obchod se zdravím najdete ZDE  
 
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Česká televize na jaře tohoto roku odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi "terapeutického 
centra AKTIP". V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti "odborníky" z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, 
aby odmítli ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně.  
 
To podle Kverulanta naplňuje nejen znaky trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. 
Proto Kverulant podal na šarlatány z AKTIP trestní oznámení ( ZDE ). Na základě Kverulantova trestního 

oznámení vydala v červnu 2018 státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro 
Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat. To se Kverulantovým 
devítistránkovým trestním oznámením dokázalo počátkem listopadu vypořádat jednou jedinou větou, která 
konstatovala, že se trestný čin nestal.  
Kverulant.org se s lemplovskou prací policie odmítl smířit a podal stížnost proti odložení věci ( ZDE ). Nyní dala 

dozorující státní zástupkyně Kverulantovi zapravdu a informovala ho, že přezkoumala dosud shromážděný 
spisový materiál a shledala postup policejního orgánu vadným ( ZDE ).  
Ve vyrozumění o přezkoumání policejního postupu státní zástupkyně Krupová uvádí: "Závěry šetření (policie) 
však nejsou v takové míře, aby bylo možné definitivně a bez pochyb učinit závěr, že nejde o spáchání trestného 
činu či přestupku. Jedná se o složitou problematiku, již je třeba prověřit v rámci trestního řízení. Ve věci bude 
třeba vyslechnout zainteresované osoby, ať už konzultanty AKTIPU či osoby, jež se cítí jejich postupem 
poškozené, a vyžádat si další listinné podklady státních úřadů či soukromých institucí související s případem."  
Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba ( ZDE ).  
Dokument ČT Obchod se zdravím najdete ZDE  
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
 
Foto: hns Popisek: Fotokoláž..  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Zpracováno: 14.12.2018 04:21:06 

Číslo: 347 

Rubrika: Zprávy /Domov 

Autor: ČTK 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/kolem-silnic-a-dalnic-porad-visi-tisic-nelegalnich-billbo... 
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Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZWY 

Identifikace: YZWY20181213010052 

ProfilID: ISA 

Domicil: wy347053.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
 
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
 
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
 
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
 
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
 
URL| https://www.lidovky.cz/kolem-silnic-a-dalnic-porad-visi-tisic-nelegalnich-billboardu-nepadla-jedina-pokuta-
gkr-/zpravy-domov.aspx?c=A181213_114654_ln_domov_form  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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229. Policie shodila ze stolu vážné podezření z korupce v Praze   

Skóre: 1.00 

Název: Policie shodila ze stolu vážné podezření z korupce v Praze 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 14.12.2018 04:21:03 

Číslo: 347 

Rubrika: Domácí 

Autor: Jan Menšík 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/491917-policie-shodila-ze-stolu-vazne-podezreni-z-
... 
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Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZWN 

Identifikace: YZWN20181213010081 

ProfilID: ISA 

Domicil: WN347082.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Policie v minulých dnech odložila případ bývalého úředníka pražského magistrátu přes reklamu Ivo Matese, který 
se týkal jeho možné korupce. Rozhodnutí policistů však může ještě zvrátit dozorující státní zástupkyně Zuzana 
Beňová z Prahy 1, která nyní zkoumá spis.  
 
"Na státní zastupitelství bylo doručeno rozhodnutí policejního orgánu, které je nyní přezkoumáváno," sdělila bez 
dalších podrobností žalobkyně. Bližší informace podle ní zatím nelze poskytnout.  
 
Kriminalisté prvního pražského policejního obvodu věc prověřovali půl roku. Začali s tím na základě v červnu 
vydané série článků v Právu o možném podezření z korupce na magistrátu.  
 
Státní zástupkyně může rozhodnutí změnitV minulých dnech podle webu Kverulant.org ale dospěla policie k 

závěru, že případ odloží, protože se jí nepodařilo prokázat, že by došlo k trestnému činu a že úředník přijal 
úplatek.  
 
Mates by si tak mohl po půl roce oddychnout, avšak stále to ještě nemusí být konečná. Vše má nyní v rukou 
státní zástupkyně.  
 
Úředník pražského magistrátu Ivo Mates využíval vůz patřící reklamní společnosti.  
 
FOTO: Novinky  
 
Mates na magistrátu spravoval portfolio městských pozemků s reklamními plochami a připravoval také smlouvy 
na pronájem reklamy.  
 
Podezření dokládá i autonehoda  
 
Jak již dříve Právo informovalo, tento úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem reklamní 
skupiny BigBoard, která má s metropolí uzavřené desítky smluv o pronájmu reklamních ploch.  
 
Mates dva dny po zveřejnění informací podal sám výpověď a pozici "majetkový specialista – reklamy", kterou 
zastával od roku 2008, na konci června opustil. Skupina tehdy jakékoli spojení s vozem odmítla. Podobně se k 
tomu postavil i magistrát.  
 
Úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem reklamní skupiny BigBoardMates reportérovi Práva 
v červnu tvrdil, že vůz měl zapůjčený od syna k řešení rodinné situace v roce 2017 a částečně i v roce 2018. 
Později se zjistilo, že nemluvil pravdu a vůz používal už v roce 2016.  
 
Luxusní bílé SUV nechal opatřit také magistrátní parkovací kartou, která jej opravňovala parkovat na pražských 
náplavkách. To se Matesovi také jednou vymstilo. Při výjezdu z náplavky v září 2016 sjel levou stranou auta do 
Vltavy, odkud vůz museli vytáhnout až přivolaní hasiči.  
 
Nehoda bílého volva v září 2016  
 
Dokument, který má Právo k dispozici, dokládá určité napojení skupiny na úředníka. V době nehody byla totiž 
držitelem vozu reklamní společnost BigBoard Praha, účastníkem nehody byl Ivo Mates.  
 
Ten se podílel i na přípravách výběrového řízení na provoz městského mobiliáře, které nové vedení města zřejmě 
nechá přepracovat, protože se spekuluje o tom, že je připravené na míru.  
 
Je tedy s podivem, že policie věc odložila, přestože je očividné, že úředník byl ve střetu zájmů a používal vůz 
reklamních firem, pro které byl podle řady uzavřených smluv i kontaktní osobou.  
 
URL| https://www.novinky.cz/domaci/491917-policie-shodila-ze-stolu-vazne-podezreni-z-korupce-v-praze.html  
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230. U dálnic zůstává víc než tisícovka nelegálních reklam. Majitelé se těžko hledají   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic zůstává víc než tisícovka nelegálních reklam. Majitelé se těžko hledají 

Zdroj: denik.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 14.12.2018 04:19:42 

Číslo: 347 

Rubrika: Ekonomika 

Autor: ČTK, Redakce 

Odkaz: https://www.denik.cz/ekonomika/u-dalnic-je-vice-nez-tisicovka-nelegalnich-
reklam... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZ68 

Identifikace: YZ6820181213010031 

ProfilID: ISA 

Domicil: F86a18GV0032.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic a silnic 
první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
"Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
 
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Pomalý a nedostatečný postup  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný.  
"Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale pokud víme tak za neodstraňování 
neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, 
stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát 
neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo.  
Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, 
která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
"  
 
URL| https://www.denik.cz/ekonomika/u-dalnic-je-vice-nez-tisicovka-nelegalnich-reklam-majitele-je-musi-
odstranit-20181213.html  
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231. U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam 

Zdroj: finance.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 13.12.2018 12:39:21 

Autor: Zpravodajství Čtk 
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Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181213500056 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Praha 13. prosince (ČTK) - V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka 
nelegálních billboardů, z toho stovky jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. 
Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
\"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů,\" uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. \"Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého,\" uvedl. 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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232. Kolem silnic a dálnic pořád visí tisíc nelegálních billboardů. Nepadla jediná pokuta   
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Praha V okolí tuzemskıch dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho 
stovky jsou kolem dálnic. Vyplıvá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu 
dálnic a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému tıdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbıvajících probíhá postupně správní řízení, které je díky 
obstrukcím některıch vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichı boj, dodržují zákon a svoje 
reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě vızev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalı a nedostatečnı. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každı včas neodstraněnı billboard byla 
pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněnı pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil vızvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některıch firem je složité 
dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele zařadil 
například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

233. Kolem silnic a dálnic pořád visí tisíc nelegálních billboardů. Nepadla jediná pokuta   

Skóre: 1.00 

Název: Kolem silnic a dálnic pořád visí tisíc nelegálních billboardů. Nepadla jediná pokuta 

Zdroj: lidovky.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 13.12.2018 12:11:22 

Odkaz: https://www.lidovky.cz/kolem-silnic-a-dalnic-porad-visi-tisic-nelegalnich-billbo... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181213480115 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

http://www.24zpravy.com/domaci/kolem-silnic-a-dalnic-porad-visi-tisic-nelegalnich-billboardu-nepadla-jedina-pokuta/269594-zpravy
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PrahaV okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho 
stovky jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném 
pásmu dálnic a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
U dálnic je rok po vyhlášení zákazů stále 700 nelegálních billboardů  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Nelegální billboardy s českou vlajkou zmizí do konce září  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
 
Billboard s českou vlajkou u dálnice D5 u Berouna. /foto: Dan Materna, MAFRA.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

234. U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam 

Zdroj: blesk.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 13.12.2018 11:57:28 

Odkaz: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/583211/u-dalnic-a-silnic-je-st... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181213470024 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Zpět na V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z 
toho stovky jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném 
pásmu dálnic a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
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"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

235. Policie shodila ze stolu vážné podezření z korupce v Praze   

Skóre: 1.00 

Název: Policie shodila ze stolu vážné podezření z korupce v Praze 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 13.12.2018 

Zpracováno: 13.12.2018 10:47:18 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/491917-policie-shodila-ze-stolu-vazne-podezreni-z-
... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181213420117 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Policie v minulých dnech odložila případ bývalého úředníka pražského magistrátu přes reklamu Ivo Matese, který 
se týkal jeho možné korupce. Rozhodnutí policistů však může ještě zvrátit dozorující státní zástupkyně Zuzana 
Beňová z Prahy 1, která nyní zkoumá spis.  
 
"Na státní zastupitelství bylo doručeno rozhodnutí policejního orgánu, které je nyní přezkoumáváno," sdělila bez 
dalších podrobností žalobkyně. Bližší informace podle ní zatím nelze poskytnout.  
Kriminalisté prvního pražského policejního obvodu věc prověřovali půl roku. Začali s tím na základě v červnu 
vydané série článků v Právu o možném podezření z korupce na magistrátu.  
Státní zástupkyně může rozhodnutí změnit  
V minulých dnech podle webu Kverulant.org ale dospěla policie k závěru, že případ odloží, protože se jí 

nepodařilo prokázat, že by došlo k trestnému činu a že úředník přijal úplatek.  
Mates by si tak mohl po půl roce oddychnout, avšak stále to ještě nemusí být konečná. Vše nyní má v rukou 
státní zástupkyně.  
Úředník pražského magistrátu Ivo Mates využíval vůz patřící reklamní společnosti.  
FOTO: Novinky  
Mates na magistrátu spravoval portfolio městských pozemků s reklamními plochami a připravoval také smlouvy 
na pronájem reklamy.  
Podezření dokládá i autonehoda  
Jak již dříve Právo informovalo, tento úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem reklamní 
skupiny BigBoard, která má s metropolí uzavřené desítky smluv o pronájmu reklamních ploch.  
Mates dva dny po zveřejnění informací podal sám výpověď a pozici "majetkový specialista – reklamy", kterou 
zastával od roku 2008, na konci června opustil. Skupina tehdy jakékoli spojení s vozem odmítla. Podobně se k 
tomu postavil i magistrát.  

file:///C:/Users/Jana/AppData/Local/Temp/Temp1_stance_47348_17585453.zip/stance_47348_17585453_20190125_225715.htm%23zacatek
https://www.novinky.cz/domaci/491917-policie-shodila-ze-stolu-vazne-podezreni-z-korupce-v-praze.html
https://www.novinky.cz/domaci/491917-policie-shodila-ze-stolu-vazne-podezreni-z-korupce-v-praze.html


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 307 

 

 
Úředník několik let používal Volvo XC60 patřící firmám kolem reklamní skupiny BigBoard  
Mates reportérovi Práva v červnu tvrdil, že vůz měl zapůjčený od syna k řešení rodinné situace v roce 2017 a 
částečně i v roce 2018. Později se zjistilo, že nemluvil pravdu a vůz používal už v roce 2016.  
Luxusní bílé SUV nechal opatřit také magistrátní parkovací kartou, která jej opravňovala parkovat na pražských 
náplavkách. To se Matesovi také jednou vymstilo. Při výjezdu z náplavky v září 2016 sjel levou stranou auta do 
Vltavy, odkud vůz museli vytáhnout až přivolaní hasiči.  
Nehoda bílého volva v září 2016  
Dokument, který má Právo k dispozici, dokládá určité napojení skupiny na úředníka. V době nehody byla totiž 
držitelem vozu reklamní společnost BigBoard Praha, účastníkem nehody byl Ivo Mates.  
Ten se podílel i na přípravách výběrového řízení na provoz městského mobiliáře, které nové vedení města zřejmě 
nechá přepracovat, protože se spekuluje o tom, že je připravené na míru.  
Je tedy s podivem, že policie věc odložila, přestože je očividné, že úředník byl ve střetu zájmů a používal vůz 
reklamních firem, pro které byl podle řady uzavřených smluv i kontaktní osobou.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

236. U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic a silnic je stále více než tisícovka nelegálních reklam 

Zdroj: eulog.cz 

Datum: 14.12.2018 

Zpracováno: 14.12.2018 10:47:29 

Odkaz: http://www.eulog.cz/cs/clanky/u-dalnic-a-silnic-je-stale-vice-nez-tisicovka-nele... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181214420047 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů,"uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého,"uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
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zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
Zdroj: ČTK  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

237. České silnice stále lemují stovky billboardů, stát se přitom možná připravuje o miliony   

Skóre: 1.00 

Název: České silnice stále lemují stovky billboardů, stát se přitom možná připravuje o 
miliony 

Zdroj: f1news.autoroad.cz 

Datum: 15.12.2018 

Zpracováno: 15.12.2018 15:27:04 

Odkaz: https://f1news.autoroad.cz/zajimavosti/94886-ceske-silnice-stale-lemuji-stovky-b... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181215660072 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Zobrazit fotogalerii (3 fotografie)  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Psali jsmeFait 500 míří do Muzea moderního umění, jeho design ocenili přední odborníci světa  
Prostějovský kombajn SM500 předběhl dobu o desítky let, jeho úspěch pohřbili komunisté  
Rarita jménem Suzuki X-90. Znáte zábavné SUV-cabrio pro mladé?  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
 
Ilustrační foto /foto: pixabay.com.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

238. České silnice stále lemují stovky billboardů, stát se přitom možná připravuje o miliony   
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 309 

 

Skóre: 1.00 

Název: České silnice stále lemují stovky billboardů, stát se přitom možná připravuje o 
miliony 

Zdroj: autoroad.cz 

Datum: 15.12.2018 

Zpracováno: 15.12.2018 15:27:03 

Odkaz: https://autoroad.cz/zajimavosti/94886-ceske-silnice-stale-lemuji-stovky-billboar...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181215660010 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Zobrazit fotogalerii (3 fotografie)  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
 
Ilustrační foto /foto: pixabay.com.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

239. Proč? České silnice stále lemují stovky billboardů, zákonu navzdory   

Skóre: 1.00 

Název: Proč? České silnice stále lemují stovky billboardů, zákonu navzdory 

Zdroj: autoroad.cz 

Datum: 15.12.2018 
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Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C201812151040018 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Zobrazit fotogalerii (3 fotografie)  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný.  
"Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale pokud víme, tak za neodstraňování 
neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50.000 korun, 
stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát 
neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého,"  
uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo.  
Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele zařadil například firmu A.C.E. Media, 
která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
 
Ilustrační foto /foto: pixabay.com.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

240. U dálnic a silnic zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic a silnic zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů 

Zdroj: Auto.cz 

Datum: 16.12.2018 

Zpracováno: 17.12.2018 04:19:32 

Číslo: 350 

Rubrika: Český trh 

Autor: redakce Auto.cz 

Odkaz: http://www.auto.cz/u-dalnic-silnic-zustava-vice-nez-tisicovka-nelegalnich-billbo... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Auto-moto servery 

Zkratka oblasti: YA 

Zkratka zdroje: YAAU 

Identifikace: YAAU20181216010004 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 311 

 

ProfilID: ISA 

Domicil: Xc350005.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Podle kritiků je odstraňování nelegálních billboardů pomalé. Úřady navíc neudělují pokuty za neodstraněný 
reklamní poutač.  
 
V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
 
Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy?  
 
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  
Mohlo by vás zajímat  
 
Dálniční známky 2019 vstupují v platnost. Ceny zůstávají, na dalších dálnicích nebudou potřeba  
 
Ještě bude legrace: Ministerstvo se soudí s ÚOHS. O flash disky...  
 
Ministerstvo uzavřelo nový kontrakt na mýtné. SkyToll a Kellnerův CzechToll nahradí Kapsch  
 
Vymění prezident Miloš Zeman Škodovku za BMW či Mercedes? Ministerstvo pro něj nově shání i SUV  
 
URL| http://www.auto.cz/u-dalnic-silnic-zustava-vice-nez-tisicovka-nelegalnich-billboardu-126458  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

241. U dálnic a silnic zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů   

Skóre: 1.00 

Název: U dálnic a silnic zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů 

Zdroj: auto.cz 

Datum: 16.12.2018 

Zpracováno: 16.12.2018 11:43:28 

Odkaz: http://www.auto.cz/u-dalnic-silnic-zustava-vice-nez-tisicovka-nelegalnich-billbo... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 312 

 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181216480024 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Podle kritiků je odstraňování nelegálních billboardů pomalé. Úřady navíc neudělují pokuty za neodstraněný 
reklamní poutač.  
 
V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho stovky 
jsou kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic 
a silnic první třídy platí více než 15 měsíců.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže 
než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. 
souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k minulému týdnu odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 
u dálnic. Loni silničáři před začátkem odstraňování nelegálních poutačů napočítali kolem 3000 těchto zařízení.  
Jak to, že nezmizely poutače od silnic: Proč ještě stojí billboardy?  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již byla odstraněna, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je 
díky obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé. Rozumní majitelé vzdali svůj tichý boj, dodržují zákon a 
svoje reklamy si odvezli nebo postupně odvážejí na základě výzev silničních správních úřadů," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na odstranění billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem odstranila 
všechna své nelegální zařízení na podzim, šlo celkem o 663 poutačů.  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je však postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u 

silnic první třídy, pomalý a nedostatečný. "Nejen, že ještě neodstranily více než třetinu nelegálních billboardů, ale 
pokud víme tak za neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla 
pokuta dejme tomu 50.000 korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo 
a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu k jeho odstranění. To je podle nich problém, protože u některých firem je 
složité dohledat jejich zástupce a sídlo. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti mezi takové provozovatele 
zařadil například firmu A.C.E. Media, která má oficiální sídlo v USA. Společnost billboardy stále aktivně využívá.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho 
zhruba pět set je kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Zákaz reklam v ochranném pásmu 
dálnic a silnic první třídy přitom platí více než rok. Dosud se podařilo odstranit asi dvě třetiny poutačů.  
 
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k začátku prosince odstraněno 1 712 nelegálních reklam, z toho 
912 u dálnic. Od září majitelé spolu s ŘSD od dálnic demontovali asi 200 billboardů. Loni silničáři před začátkem 
stahování nelegálních poutačů napočítali kolem tří tisíc těchto zařízení.  
 
"Drtivá většina billboardů od dálnic již zmizela, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je díky 
obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé," uvedla mluvčí.  
 
Ministerstvo dopravy se na stahování billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem demontovala 
všechna své nelegální zařízení na podzim, celkem 663 poutačů.  
 
"Na konci září jsme všechny poutače odstranili," potvrdila České televizi mluvčí společnosti Pavlína Stránská. 
Ředitelství silnic a dálnic muselo dát pryč od dálnic celkem 94 billboardů, uvedl mluvčí ministerstva dopravy 
Zdeněk Neusar. Ministerstvo však podle ČT ví i o případech, kdy nový billboard dokonce přibyl.  
 
"Rozumní majitelé billboardy sundávají zcela sami bez nutných výzev," vysvětlil Neusar. Takových případů jsou 
ale podle něj maximálně desítky. "Další majitelé reklam zákaz naopak cíleně obstruují, někteří pak reklamy 
dokonce doplňují," přiznal.  
 
Mezi poutače, které podél dálnic stále stojí, patří například billboardy firmy A.C.E. Media, která se k tématu 
nevyjádřila. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti firmu zařadil mezi problematické provozovatele, u 
nichž je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. A.C.E. Media má oficiální sídlo v USA. Dálnice zcela bez reklam 
do konce roku nebudou  
 
Ťok v září odhadoval, že od dálnic zmizí většina nelegálních poutačů do konce roku. Podle mluvčího Neusara 
ministrův předpoklad vyšel a "drtivá většina" z billboardů již byla odstraněna. Kolik přesně jich stále dálnice 
lemuje, ale ministerstvo neví.  
 
"Počet zbývajících reklam nutných ke stažení se průběžně mění," říká Neusar. Závisí to zejména na spolupráci 
majitelů. Další odhady termínů odstranění všech poutačů ministerstvo nezmínilo.  
 
"Největší brzdou je technická náročnost," řekl o stahování reklam mluvčí svazu provozovatelů venkovní reklamy 
Lukáš Váňa. Stejně jako u Czech Outdooru jsou však podle něj už od září všechny svazové billboardy, na které 
se vztahuje zákaz, od dálnic pryč. U silnic první třídy je proces zdlouhavý  
 
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u silnic 

první třídy, pomalý a nedostatečný.  
 
"Nejenže ještě nezmizela více než třetina nelegálních billboardů, ale pokud víme, nebyla za to udělena jediná 
pokuta. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl 
vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát neměla 
oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
 
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil výzvu. To je podle nich problém právě u firem s těžko dohledatelnými údaji.  
 
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich stažení, pokud jsou blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle 
zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona. InsertSingleVideo  
 
URL| https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-dalnice-zakazane-odstraneni-reklama-silnicari-ministerstvo-dopravy-
gdt-/ekonomika.aspx?c=A181218_064349_ekonomika_pmk  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k začátku prosince odstraněno 1 712 nelegálních reklam, z toho 
912 u dálnic.  
 
Od září majitelé spolu s ŘSD od dálnic demontovali asi 200 billboardů. Loni silničáři před začátkem stahování 
nelegálních poutačů napočítali kolem tří tisíc těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již zmizela, u zbıvajících probíhá postupně správní řízení, které je díky 
obstrukcím některıch vlastníků poměrně zdlouhavé," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na stahování billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem demontovala 
všechna své nelegální zařízení na podzim, celkem 663 poutačů.  
"Na konci září jsme všechny poutače odstranili," potvrdila České televizi mluvčí společnosti Pavlína Stránská. 
Ředitelství silnic a dálnic muselo dát pryč od dálnic celkem 94 billboardů, uvedl mluvčí ministerstva dopravy 
Zdeněk Neusar. Ministerstvo však podle ČT ví i o případech, kdy novı billboard dokonce přibyl.  
"Rozumní majitelé billboardy sundávají zcela sami bez nutnıch vızev," vysvětlil Neusar. Takovıch případů jsou ale 
podle něj maximálně desítky. "Další majitelé reklam zákaz naopak cíleně obstruují, někteří pak reklamy dokonce 
doplňují," přiznal.  
Mezi poutače, které podél dálnic stále stojí, patří například billboardy firmy A.C.E. Media, která se k tématu 
nevyjádřila. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti firmu zařadil mezi problematické provozovatele, u 
nichž je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. A.C.E. Media má oficiální sídlo v USA.  
Dálnice zcela bez reklam do konce roku nebudou  
Ťok v září odhadoval, že od dálnic zmizí většina nelegálních poutačů do konce roku. Podle mluvčího Neusara 
ministrův předpoklad vyšel a "drtivá většina" z billboardů již byla odstraněna. Kolik přesně jich stále dálnice 
lemuje, ale ministerstvo neví.  
"Počet zbıvajících reklam nutnıch ke stažení se průběžně mění," říká Neusar. Závisí to zejména na spolupráci 
majitelů. Další odhady termínů odstranění všech poutačů ministerstvo nezmínilo.  
"Největší brzdou je technická náročnost," řekl o stahování reklam mluvčí svazu provozovatelů venkovní reklamy 
Lukáš Váňa. Stejně jako u Czech Outdooru jsou však podle něj už od září všechny svazové billboardy, na které 
se vztahuje zákaz, od dálnic pryč.  
U silnic první třídy je proces zdlouhavı  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u silnic 

první třídy, pomalı a nedostatečnı.  
"Nejenže ještě nezmizela více než třetina nelegálních billboardů, ale pokud víme, nebyla za to udělena jediná 
pokuta. Pokud by za každı včas neodstraněnı billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat 
více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát neměla oprávněnı pocit, 
že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Ministerstvo i krajské úřady se hájí tím, že zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům 
nelegálního poutače doručil vızvu. To je podle nich problém právě u firem s těžko dohledatelnımi údaji.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich stažení, pokud jsou blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle 
zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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V okolí tuzemských dálnic a silnic první třídy stále zůstává více než tisícovka nelegálních billboardů, z toho 
zhruba pět set je kolem dálnic. Vyplývá to z vyjádření ministerstva dopravy. Zákaz reklam v ochranném pásmu 
dálnic a silnic první třídy přitom platí více než rok. Dosud se podařilo odstranit asi dvě třetiny poutačů.  
 
Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové bylo k začátku prosince odstraněno 1 712 nelegálních reklam, z toho 
912 u dálnic. Od září majitelé spolu s ŘSD od dálnic demontovali asi 200 billboardů. Loni silničáři před začátkem 
stahování nelegálních poutačů napočítali kolem tří tisíc těchto zařízení.  
"Drtivá většina billboardů od dálnic již zmizela, u zbývajících probíhá postupně správní řízení, které je díky 
obstrukcím některých vlastníků poměrně zdlouhavé," uvedla mluvčí.  
Ministerstvo dopravy se na stahování billboardů snaží dohodnout s provozovateli. Jeden z největších 
provozovatelů venkovní reklamy v Česku společnost Czech Outdoor po dohodě s ministerstvem demontovala 
všechna své nelegální zařízení na podzim, celkem 663 poutačů.  
"Na konci září jsme všechny poutače odstranili," potvrdila České televizi mluvčí společnosti Pavlína Stránská. 
Ředitelství silnic a dálnic muselo dát pryč od dálnic celkem 94 billboardů, uvedl mluvčí ministerstva dopravy 
Zdeněk Neusar. Ministerstvo však podle ČT ví i o případech, kdy nový billboard dokonce přibyl.  
"Rozumní majitelé billboardy sundávají zcela sami bez nutných výzev," vysvětlil Neusar. Takových případů jsou 
ale podle něj maximálně desítky. "Další majitelé reklam zákaz naopak cíleně obstruují, někteří pak reklamy 
dokonce doplňují," přiznal.  
Mezi poutače, které podél dálnic stále stojí, patří například billboardy firmy A.C.E. Media, která se k tématu 
nevyjádřila. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v minulosti firmu zařadil mezi problematické provozovatele, u 
nichž je složité dohledat jejich zástupce a sídlo. A.C.E. Media má oficiální sídlo v USA.  
Dálnice zcela bez reklam do konce roku nebudou  
Ťok v září odhadoval, že od dálnic zmizí většina nelegálních poutačů do konce roku. Podle mluvčího Neusara 
ministrův předpoklad vyšel a "drtivá většina" z billboardů již byla odstraněna. Kolik přesně jich stále dálnice 
lemuje, ale ministerstvo neví.  
"Počet zbývajících reklam nutných ke stažení se průběžně mění," říká Neusar. Závisí to zejména na spolupráci 
majitelů. Další odhady termínů odstranění všech poutačů ministerstvo nezmínilo.  
"Největší brzdou je technická náročnost," řekl o stahování reklam mluvčí svazu provozovatelů venkovní reklamy 
Lukáš Váňa. Stejně jako u Czech Outdooru jsou však podle něj už od září všechny svazové billboardy, na které 
se vztahuje zákaz, od dálnic pryč.  
U silnic první třídy je proces zdlouhavý  
Podle Vojtěcha Razimy z organizace Kverulant je postup státu i krajů, které mají na starosti billboardy u silnic 

první třídy, pomalý a nedostatečný.  
"Nejenže ještě nezmizela více než třetina nelegálních billboardů, ale pokud víme, nebyla za to udělena jediná 
pokuta. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme tomu 50 tisíc korun, stát by mohl 
vybrat více než 100 milionů korun. Majitele billboardů by to bolelo a veřejnost by snad tentokrát neměla 
oprávněný pocit, že zákon neplatí pro každého," uvedl.  
Jiný úřad, jiná pravidla. Část billboardů u dálnic možná bourání unikneMinisterstvo i krajské úřady se hájí tím, že 
zákon vyžaduje, aby správní úřad nejprve majitelům a provozovatelům nelegálního poutače doručil výzvu. To je 
podle nich problém právě u firem s těžko dohledatelnými údaji.  
Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních 
komunikacích platná od loňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich stažení, pokud jsou blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle 
zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.  
Od dálnic zmizela polovina billboardů, zbylých 700 odstraní do konce roku  

https://ekonomika.idnes.cz/billboardy-dalnice-zakazane-odstraneni-reklama-silnicari-ministerstvo-dopravy-gdt-/ekonomika.aspx?c=A181218_064349_ekonomika_pmk
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Billboardy s vlajkami zmizí do konce září, firma se dohodla s ministerstvem  
Stát by měl za nelegální billboardy vymáhat 40 milionů, vyzvali Piráti Ťoka  
 
(ilustrační snímek) /foto: František Vlček, MAFRA.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
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Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZWN 

Identifikace: YZWN20181219010086 

ProfilID: ISA 

Domicil: WN353087.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant 

Společnost A.C.E. Media odmítá odstranit své billboardy od dálnic a dál na nich vydělává. Ministerstvo dopravy 
není schopno 15 měsíců tato zařízení demontovat či k tomu donutit majitele.  
 
Veškeré billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, postupně jich výrazně ubylo, společnost A.C.E. Media 
jich kolem českých dálnic nelegálně provozuje několik desítek například na dálnici D8 nebo D11. Dál se na nich 
objevuje reklama, firma tedy na nich stále vydělává.  
 
"Tato společnost dlouhodobě obstruuje, a tudíž jejich billboardy opravdu zůstávají mezi neodstraněnými," sdělil 
Novinkám Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy s tím, že ji úřad k odstranění zařízení 
několikrát vyzval.  
 
Společnost mlčí  
 
"Litujeme, ale A.C.E. Media se v současné době po poradě s naším právním zástupcem k danému tématu 
bohužel nemůže vyjadřovat," napsal Novinkám tiskový zástupce A.C.E. Media Tomáš Neščák.  
 
Společnost A.C.E. Media Ventures, Inc. v Česku původně podle obchodního rejstříku působila jako organizační 
složka zahraniční právnické osoby, která je registrována v americkém státě Dellaware.  
 
Nelegální billboardy A.C.E. Media na D8.  
 
FOTO: Lucie Moučková, Novinky  
 
Zápis společnosti v rejstříku byl ale poslední březnový den loňského roku vymazán a jako zastoupení A.C.E. 
Media je na stránkách firmy uvedena společnost A.C.E. Management, s. r. o. Dříve tato společnost chtěla rozjet 
proti ČR mezinárodní arbitráž, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění za odstranění reklamy v 
ochranném pásmu silnic a dálnic mimo zákon.  
 
Zákon mluví jasně  
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Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na doplňující otázky Novinek, jak ministerstvo hodlá dále nelegální billboardy 
této společnosti řešit, neodpověděl.  
 
Podle Neusara majitelům hrozí, že po odstranění billboardů budou muset zaplatit veškeré náklady na samotné 
zakrytí i odstranění.  
 
"ŘSD postupně rozesílá výzvy vlastníkům nelegálních reklam k úhradě nároků vzniklých nelegálním užíváním 
pozemků a staveb ve vlastnictví ČR, tedy bezdůvodným obohacením. Pokud majitelé reklam neuhradí tyto 
částky, je ŘSD připraveno vymáhat prostředky soudní cestou," doplnil.  
 
Billboardy A.C.E. na dálnici D8.  
 
FOTO: Lucie Moučková, Novinky  
 
Podle ministerstva dopravy bylo od loňského září odstraněno 912 reklamních zařízení, z nich 94 odstranilo 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zatímco zbylé reklamy odstranili sami provozovatelé, které k tomu úřady 
pravidelně vyzývají.  
 
S postupem státu nesouhlasí ředitel spolku Kverulant Vojtěch Razima. "Zákon o pozemních komunikacích je 

zcela explicitní," řekl Novinkám. Připomněl, že legislativa uvádí povinnost vlastníka odstranit zařízení do pěti 
pracovních dnů, pokud tak neučiní, má úřad reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění na náklady 
vlastníka.  
 
Dále uvedl, že právnické osoby mají povinně datové schránky, kam se výzva doručuje. Podle něj navíc úřady 
selhávají, pokud jde o využití dalších nástrojů vůči majitelům billboardů.  
 
U dálnic zbývá 530 billboardů  
 
"Nejen že ještě neodstranili třetinu nelegálních billboardů, ale pokud je Kverulantovi známo, úřady za 
neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme 
tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů," zdůraznil Razima.  
 
Podle něj by pokutování majitele billboardů bolelo a ukázalo by, že zákony neplatí jen pro někoho.  
 
Billboardů, které ještě od dálnic nebyly odstraněny, by mělo být necelých 530. Mezi nimi jsou i billboardy A.C.E. 
Media, jež se proti povinnému odstraňování billboardů dlouhodobě staví.  
 
Podle zákona měly přitom již loni v září po předchozí pětileté lhůtě zmizet ty reklamy, jež se nacházejí blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.  
 
URL| https://www.novinky.cz/domaci/492423-nelegalni-billboardy-u-dalnic-firme-a-c-e-media-vydelavaji-dal.html  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

246. Nelegální billboardy u dálnic firmě A.C.E. Media vydělávají dál   

Skóre: 1.00 

Název: Nelegální billboardy u dálnic firmě A.C.E. Media vydělávají dál 

Zdroj: novinky.cz 

Datum: 19.12.2018 

Zpracováno: 19.12.2018 10:19:20 

Odkaz: https://www.novinky.cz/domaci/492423-nelegalni-billboardy-u-dalnic-firme-a-c-e-
m... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181219400043 

ProfilID: ISA 
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Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant 

Společnost A.C.E. Media odmítá odstranit své billboardy od dálnic a dál na nich vydělává. Ministerstvo dopravy 
není schopno 15 měsíců tato zařízení demontovat či k tomu donutit majitele.  
 
Veškeré billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, postupně jich výrazně ubylo, společnost A.C.E. Media 
jich kolem českých dálnic nelegálně provozuje několik desítek například na dálnici D8 nebo D11. Dál se na nich 
objevuje reklama, firma tedy na nich stále vydělává.  
"Tato společnost dlouhodobě obstruuje, a tudíž jejich billboardy opravdu zůstávají mezi neodstraněnými," sdělil 
Novinkám Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy s tím, že ji úřad k odstranění zařízení 
několikrát vyzval.  
Společnost mlčí  
"Litujeme, ale A.C.E. Media se v současné době po poradě s naším právním zástupcem k danému tématu 
bohužel nemůže vyjadřovat," napsal Novinkám tiskový zástupce A.C.E. Media Tomáš Neščák.  
Společnost A.C.E. Media Ventures, Inc v Česku původně podle obchodního rejstříku působila jako organizační 
složka zahraniční právnické osoby, která je registrována v americkém státě Dellaware.  
Nelegální billboardy A.C.E. Media na D8  
FOTO: Lucie Moučková, Novinky  
Zápis společnosti v rejstříku byl ale poslední březnový den loňského roku vymazán a jako zastoupení A.C.E. 
Media je na stránkách firmy uvedena společnost A.C.E. Management, s. r. o. Dříve tato společnost chtěla rozjet 
proti ČR mezinárodní arbitráž, v níž by požadovala stovky milionů korun jako odškodnění za odstranění reklamy v 
ochranném pásmu silnic a dálnic mimo zákon.  
Zákon mluví jasně  
Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO ) na doplňující otázky Novinek, jak ministerstvo hodlá dále nelegální billboardy 
této společnosti řešit, neodpověděl.  
Podle Neusara majitelům hrozí, že po odstranění billboardů budou muset zaplatit veškeré náklady na samotné 
zakrytí i odstranění.  
"ŘSD postupně rozesílá výzvy vlastníkům nelegálních reklam k úhradě nároků vzniklých nelegálním užíváním 
pozemků a staveb ve vlastnictví ČR, tedy bezdůvodným obohacením. Pokud majitelé reklam neuhradí tyto 
částky, je ŘSD připraveno vymáhat prostředky soudní cestou,” doplnil.  
Billboardy A.C.E. na dálnici D8  
FOTO: Lucie Moučková, Novinky  
Podle ministerstva dopravy bylo od loňského září odstraněno 912 reklamních zařízení, z nich 94 odstranilo 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zatímco zbylé reklamy odstranili sami provozovatelé, které k tomu úřady 
pravidelně vyzývají.  
S postupem státu nesouhlasí ředitel spolku Kverulant Vojtěch Razima. "Zákon o pozemních komunikacích je 

zcela explicitní," řekl Novinkám. Připomněl, že legislativa uvádí povinnost vlastníka odstranit zařízení do pěti 
pracovních dnů, pokud tak neučiní, má úřad reklamu do 15 dnů zakrýt a následně zajistit odstranění na náklady 
vlastníka.  
Dále uvedl, že právnické osoby mají povinně datové schránky, kam se výzva doručuje. Podle něj navíc úřady 
selhávají, pokud jde o využití dalších nástrojů vůči majitelům billboardů.  
U dálnic zbývá 530 billboardů  
"Nejen že ještě neodstranili třetinu nelegálních billboardů, ale pokud je Kverulantovi známo, úřady za 
neodstraňování neudělily jedinou pokutu. Pokud by za každý včas neodstraněný billboard byla pokuta dejme 
tomu 50 tisíc korun, stát by mohl vybrat více než 100 milionů," zdůraznil Razima.  
Podle něj by pokutování majitele billboardů bolelo a ukázalo by, že zákony neplatí jen pro někoho.  
Billboardů, které ještě od dálnic nebyly odstraněny, by mělo být necelých 530. Mezi nimi jsou i billboardy A.C.E. 
Media, jež se proti povinnému odstraňování billboardů dlouhodobě staví.  
Podle zákona měly přitom již loni v září po předchozí pětileté lhůtě zmizet ty reklamy, jež se nacházejí blíže než 
250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

247. Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad Nuselským 
mostem   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad 
Nuselským mostem 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 20.12.2018 
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Zpracováno: 21.12.2018 04:29:08 

Číslo: 354 

Autor: PV 

Odkaz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-mozna-
dodat... 

Jazyk: cz 

Oblast: Internet - Zpravodajství 

Zkratka oblasti: YZ 

Zkratka zdroje: YZH5 

Identifikace: YZH520181220010073 

ProfilID: ISA 

Domicil: H59a18H20074.txt 

Zkratka skupiny: W1 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED 
obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a 
to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  
 
Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně 

odstraní. Nyní mu městská část sdělila, že přerušila řízení o odstranění stavby pro reklamu a zahájila řízení o 
dodatečném povolení stavby. LED billboard byl a na střeše domu nad Nuselským mostem umístěn od samého 
počátku nelegálně. Přesto teprve v roce červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění (ZDE). 
Jelikož majitel billboardu nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad 
žádost o dodatečné povolení zamítl. Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016. Proti tomuto rozhodnutí 
vzápětí podal majitel odvolání na Magistrát. Ten v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí 
dodatečného povolení tak nabylo právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní 
moci i v případě rozhodnutí o odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a zahájila řízení o dodatečném 
povolení (ZDE). Prý se vlastníkům billboardů špatně doručuje. Kverulant si nedovede liknavost úřadů vysvětlit 

jinak než korupcí a dál bude celou kauzu sledovat. Kverulatn.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 jejich radikální snížení jejich počtů. Více na 
Kverulantových stránkách v kauze Dejme LED billboardy k ledu (ZDE). Ing. Vojtěch Razima zakladatel a 
ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-mozna-dodatecne-povoli-
nejznamejsi-nelegalni-billboard-nad-Nuselskym-mostem-564047?utm_source=nm&utm_medium=xml  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

248. Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad Nuselským 
mostem   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad 
Nuselským mostem 

Zdroj: politicke-listy.cz 

Datum: 20.12.2018 

Zpracováno: 20.12.2018 14:59:24 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: http://www.politicke-listy.cz/?goto=184434-kverulant--praha-mozna-dodatecne-
povo...  

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 
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Identifikace: WC_C20181220770043 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (3) 

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED 
obrazovka.  
 
Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a to proto, 
aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  
Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně 

odstraní. Nyní mu městská část sdělila, že přerušila řízení o odstranění stavby pro reklamu a zahájila řízení o 
dodatečném povolení stavby.  
LED billboard byl a na střeše domu nad Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto 
teprve v roce červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění ( ZDE ). Jelikož majitel billboardu 
nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné povolení 
zamítl. Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016. Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal majitel odvolání 
na Magistrát. Ten v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení tak nabylo 
právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v případě rozhodnutí o 
odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a zahájila řízení o dodatečném povolení ( ZDE ). Prý se vlastníkům 
billboardů špatně doručuje.  
Kverulant si nedovede liknavost úřadů vysvětlit jinak než korupcí a dál bude celou kauzu sledovat. Kverulatn.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 jejich radikální 
snížení jejich počtů. Více na Kverulantových stránkách v kauze Dejme LED billboardy k ledu ( ZDE ).  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

 
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 

  

249. Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad Nuselským 
mostem   

Skóre: 1.00 

Název: Kverulant: Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální billboard nad 
Nuselským mostem 

Zdroj: parlamentnilisty.cz 

Datum: 20.12.2018 

Zpracováno: 20.12.2018 13:49:19 

Autor: Hans Štembera 

Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Praha-mozna-
doda... 

Jazyk: cz 

Oblast: WWW - cz 

Zkratka oblasti: WC 

Zkratka zdroje: WC_C 

Identifikace: WC_C20181220720106 

ProfilID: ISA 

Zkratka skupiny: W2 

Klíčová slova: Kverulant (4) 

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED 
obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a 
to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  
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Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně 

odstraní. Nyní mu městská část sdělila, že přerušila řízení o odstranění stavby pro reklamu a zahájila řízení o 
dodatečném povolení stavby.  
LED billboard byl a na střeše domu nad Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto 
teprve v roce červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění ( ZDE ). Jelikož majitel billboardu 
nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné povolení 
zamítl. Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016. Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal majitel odvolání 
na Magistrát. Ten v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení tak nabylo 
právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v případě rozhodnutí o 
odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a zahájila řízení o dodatečném povolení ( ZDE ). Prý se vlastníkům 
billboardů špatně doručuje.  
Kverulant si nedovede liknavost úřadů vysvětlit jinak než korupcí a dál bude celou kauzu sledovat. Kverulatn.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 jejich radikální 
snížení jejich počtů. Více na Kverulantových stránkách v kauze Dejme LED billboardy k ledu ( ZDE ).  
Ing. Vojtěch Razima zakladatel a ředitel Kverulant.org, o.p.s.  

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.  
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.  
 
Foto: Hans Štembera Popisek: Vojtěch Razima, ředitel neziskové organizace Kverulant.  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Otřepané přísloví praví, že nic není staršího než včerejší noviny. Na závěr roku ale trocha bilancování neškodí. 
Česko letos na politické scéně zažilo poměrně bouřlivý rok. Začalo to hned v lednu prezidentskou volbou, 
Babišova vláda se ve sněmovně hned dvakrát ucházela o důvěru poslanců a po celý rok se táhlo vyšetřování 
kauzy Čapí hnízdo. Projděte si souhrn těch nejzajímavějších témat, která hýbala Českem v roce 2018.  
 
Prezidentská volba  
 
Jedním z nejsledovanějších témat uplynulého roku byla hned na začátku ledna volba prezidenta republiky. Do 
finálového klání postoupil spolu s Milošem Zemanem Jiří Drahoš a jejich poslední televizní debatu vysílala na 
svých obrazovkách Česká televize. Zeman v ní mimo jiné odhalil jména sponzorů své předvolební kampaně, oba 
kandidáti se pak střetli v otázce migrace, kvót i referenda o EU.  
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Prezidentský duel moderovala Světlana Witowská a debata se zařadila mezi nejsledovanější pořady celého roku. 
Její záznam pak patřil k nejsledovanějším také na webu ČT.  
 
přehrát  
 
video  
Předvolební finále: Prezidentský duel Jiřího Drahoše a Miloše Zemana  
 
Česká televize ale nabídla divákům také pohled do zákulisí. Alespoň rámcově tak mohli vidět, jak se podobné 
diskusní pořady dopředu plánují a co všechno je třeba zařídit. To, co v televizi zabralo 90 minut čistého času, totiž 
zhruba stovka lidí zařizovala týden: většinu z nich přitom ani televizní diváci nespatří.  
 
Den D neboli čtvrtek pak mohli diváci sledovat minutu po minutě. Ranní příjezd techniky před Rudolfinum, 
odpolední generální zkoušku i poslední minuty před vysíláním. Jen tak tak třeba stihla produkce zahnat členy 
ochranky, kteří vykukovali zpoza sloupů do záběru.  
 
Odkaz  
 
Pohled za televizní kulisy. Debata v Rudolfinu nebyla finále jen pro uchazeče o Hrad  
 
S prezidentskou volbou souvisí i téma dezinformačních e-mailů. Zejména Jiří Drahoš byl totiž terčem různých 
smyšlených zpráv, které si mezi sebou především senioři přeposílali. Obrovský zájem vzbudila reportáž pořadu 
168 hodin, který se právě tomuto tématu věnoval. "Obsah zpráv většinou vypadá trošičku legračně, obzvlášť z 
dnešního pohledu. Bývá to buď soubor v PowerPointu nebo Wordu. Průvodním jevem bývají velká písmenka, 
barevnost, spousty vykřičníků. Je to uzpůsobené pro starší generaci," vysvětloval internetový publicista serveru 
Lupa.cz Daniel Dočekal.  
 
Reportér Jan Novák pak jednoho autora vypátral a udělal s ním rozhovor. Oldřich Lukáš, který se představil jako 
ekonom či pedagog, rozesílal text, ve kterém mimo jiné tvrdil: "Za krajně znepokojující lze označit Drahošovu 
podporu masivní islamizaci ČR, jakož i zavedení tvrdé cenzury a trestání lidí za šíření pravdy."  
 
přehrát  
 
video  
168 hodin: Lživé e-maily útočí na seniory  
 
V e-mailové kampani zaměřené na seniory také tvrdil: "Chcete-li školství plné pedofilů, homosexuálů a 
parazitních neziskovek islamizujících mozky našich dětí už ve školkách, volte Drahoše!" V reportáži pro 168 hodin 
pak pan Lukáš tvrdí, že měl při psaní textu tisíce zdrojů, ale den před rozhovorem se mu někdo vloupal do 
počítače a velká část zmizela.  
 
Odkaz  
 
Zdroje jsem měl, ale někdo se mi vloupal do počítače, říká autor dezinformací. Lživé e-maily cílily na seniory  
 
Během druhého kola prezidentské volby se o pořádný poprask postarala ukrajinská aktivistka Anželina Diašová z 
hnutí Femen, která se na prezidenta vrhla přímo ve volební místnosti vysvlečená do půl těla. Na odhalené hrudi 
pak měla hanlivý nápis spojující prezidenta Zemana s hlavou Ruské federace Vladimirem Putinem.  
 
Aktivistka se ještě před příchodem prezidenta vmísila mezi čekající novináře. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman 
před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Prakticky ihned ji ale 
zpacifikovala ochranka. Viditelně zaskočeného prezidenta odvedli bodyguardi z místnosti, po pár minutách se ale 
Zeman vrátil a odvolil.  
 
přehrát  
 
video  
Incident ve volební místnosti  
 
Kauza Čapí hnízdo  
 
Vleklé vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo ani v roce 2018 nedospělo ke svému závěru. Přesto došlo v 
případu k řadě změn a zvratů. Především už není stíhán šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který 
byl po premiérovi druhým vysoce postaveným politikem v kauze. Letos na jaře totiž žalobce vyhověl jeho stížnosti 
a spolu s dalšími třemi obviněnými stíhání zrušil.  
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Šlo přitom o stejného žalobce, který případ od začátku dozoruje a nese za něj spolu s vyšetřovatelem 
odpovědnost. Státní zástupce Jaroslav Šaroch byl dokonce dvakrát ve sněmovně, když poslanci vydávali Babiše 
a Faltýnka k trestnímu stíhání. Reportéři ČT se proto zaměřili na okolnosti tohoto rozhodnutí.  
 
přehrát  
 
video  
Reportéři ČT: Čapí obrat  
 
Kromě redakce Reportérů kauzu pochopitelně sleduje i řada dalších investigativních novinářů. Tři z nich si ale v 
Událostech, komentářích na jaře stěžovali, že se je policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů snaží 
zastrašit, což vyvolalo značný zájem u čtenářů.  
Sabina Slonková, Janek Kroupa a Jaroslav Kmenta prý museli opakovaně vypovídat ke kauzám, které se týkají 
premiéra Andreje Babiše. V daných věcech už přitom na úřadech vypovídali. Podle nich šlo o koordinovanou akci 
a jejím vedlejším cílem bylo kriminalizovat investigativní žurnalistiku.  
 
"Všichni tři jsme nezávisle na sobě dostali informace o tom, že je jakási zakázka nás nějakým způsobem 
diskreditovat, pracovat na nás," upozorňovala Slonková. GIBS jen obecně potvrdila, že prověřuje možné úniky 
informací ze spisů, jakékoli zastrašování ale odmítla.  
 
přehrát  
 
video  
Události, komentáře: Tlak vůči nám se stupňuje, tvrdí investigativní novináři  
 
Zdroj: ČT24  
 
Během roku 2018 pak proběhla i řada demonstrací a protestů proti premiéru Babišovi. Samotný šéf ANO ale 
jakákoliv obvinění v kauze Čapí hnízdo odmítá. V červnu poskytl České televizi rozhovor, ve kterém 
zpochybňoval práci Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který se dotacemi pro Čapí hnízdo rovněž 
zabýval. "Já jsem byl osoba, kterou OLAF poškozoval. Mě nikdy nekontaktovali. Vyšetřovali velice nestandardně. 
Ta moje bývalá firma Imoba podala stížnost," prohlásil Babiš.  
V Interview s Danielem Takáčem se Babiš vracel také ke sporu se slovenským Ústavem paměti národa ohledně 
jeho údajného členství v StB. "Pro mě je absolutně nepřijatelné, že tady demonstrují lidi na Václaváku a říkají, že 
jsem byl estébák. Žádný estébák jsem nebyl, nic jsem nepodepsal. Uráží to moji rodinu a já se budu soudit celý 
život a dokážu, že jsem estébák nebyl." Babiš se pak obrátil na Evropský soud pro lidská práva, kde ale také 
neuspěl.  
 
Odkaz  
 
Babiš: Uráží mě, že tady demonstrují lidi na Václaváku a říkají, že jsem byl estébák  
 
Na podzim pak novou vlnu antibabišovských demonstrací odstartovala reportáž Seznam TV, kde syn premiéra z 
prvního manželství tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo proti své vůli držen na okupovaném Krymu. Babiš mladší 
prý také podle svých slov k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje.  
 
Premiér Babiš ovšem uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií a slova o nedobrovolném pobytu na Krymu připsal jeho 
nemoci. Natáčení svého syna pak označil za hyenismus. V emotivním prohlášení před odletem do Bruselu také 
zopakoval, že kvůli kauze v žádném případě neodstoupí: "Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. 
Nikdy."  
 
Odkaz  
 
"Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují"  
 
V této souvislosti vzbudil velký zájem také rozhovor s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) 
Cyrilem Höschlem. Ten upozorňoval, že podle jeho zkušeností může u pacientů s duševní nemocí znít věrohodně 
i jejich tvrzení, které neodpovídá realitě.  
 
Zastal se rovněž psychiatričky Dity Protopopové, která v NUDZ Andreje Babiše mladšího ošetřovala. Právě 
Protopopová měla totiž synovi Babiše vyhrožovat: "Zavřeme tě do Klecan, nebo pojedeš na prázdniny?" (na Krym 
– pozn. red.). "Mám zkušenost s kontakty s psychotickými pacienty a ono je to vždycky Dichtung und Wahrheit 
(německy Báseň i pravda, pozn. red.). Já nejsem žádným agentem paní doktorky Protopopové, ale vím, že 
všechno je vždycky trošku jinak, než jak to vypadá."  
 
přehrát  
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video  
Höschl v 90´ČT24: Laik nerozpozná věrohodnost člověka se schizofrenií  
 
Babišova první a druhá vláda  
 
Kromě voleb bylo nejdůležitější událostí v domácí politice sestavování vlády. Letos v lednu totiž nezískal ve 
sněmovně důvěru první Babišův kabinet, který byl jednobarevný. Až do června pak vládl v demisi a mezitím 
probíhalo komplikované jednání mezi hnutím ANO a ČSSD.  
22. června pak Andrej Babiš oznámil složení nové vlády, ve které došlo v barvách ANO k několika změnám. 
Skončila Karla Šlechtová či Robert Pelikán a veřejnost se pomalu učila jména nových ministrů: ministryní 
průmyslu a obchodu se stala Marta Nováková a na ministerstvo spravedlnosti zamířila Taťána Malá.  
 
Odkaz  
 
PŘEHLEDNĚ: Profily kandidátů na ministry v nové vládě  
 
Jenomže ta vzápětí čelila plagiátorské aféře kvůli své diplomové práci. Ještě před nástupem Malé do úřadu 
informoval Český rozhlas, že politička svoji diplomovou práci obhájenou na bratislavské Panevropské vysoké 
škole zčásti opsala a neodkazovala na zdroje, z nichž čerpala.  
Pak se ukázalo, že i její další práce na téma mikroklimatické podmínky v chovu králíků obhájená v roce 2005 na 
Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně je značně problematická. Rektorka brněnské univerzity 
Danuše Nerudová připustila, že z dnešního hlediska je práce Malé zčásti plagiátem. "V teoretické části diplomové 
práce paní ministryně opisovala, je to plagiát." Taťána Malá nakonec ve funkci ministryně vydržela jen dva týdny.  
 
Odkaz  
 
Co je v práci Taťány Malé špatně? Stejné věty, opsaná kapitola, chybně zkopírovaná tabulka  
 
Nebyl to ovšem jediný člen nové Babišovy vlády, kterého dostihla plagiátorská aféra. Jen týden po Taťáně Malé 
totiž rezignoval další ministr: tentokrát práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). I v jeho bakalářské práci z roku 
2007 na téma Mládež a volný čas se totiž objevily necitované pasáže. Podle analytika Jana Macha z Vysoké 
školy ekonomické se Krčálův text shodoval minimálně ve třiceti procentech s jinou bakalářskou prací.  
A podezření z opisování málem stálo křeslo i ministra obrany Lubomíra Metnara, i v jeho diplomové práci se totiž 
objevily pasáže, které nebyly řádně citované. Ministra se ale zastala Ostravská univerzita: podle její analýzy nešlo 
o vědomý plagiát. Ministr se pak na brífinku omluvil za chybu s tím, že nechtěl podvádět. Zároveň odmítl na svůj 
post rezignovat.  
 
přehrát  
 
video  
Události: Podle Ostravské univerzity Metnar neopisoval vědomě  
 
Oproti navrhovanému seznamu ministrů došlo ve vládě ještě k jedné změně, kterou si tentokrát vynutil Hrad. 
Prezident Zeman totiž dlouhodobě odmítal kandidáta ČSSD na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho. 
Nakonec tedy sociální demokraté vyslali na tuto pozici Pocheho asistenta z Evropského parlamentu Miroslava 
Petříčka.  
 
Prezident Zeman sice po jeho jmenování vyjádřil naději, že s Petříčkem naváže úspěšnou spolupráci a česká 
diplomacie bude jednotná. V dalších měsících to ale mezi nimi spíše skřípalo: ať už kvůli otázce přesunu české 
ambasády do Jeruzaléma, či kvůli konfliktu na Ukrajině a postoji k Rusku.  
 
Odkaz  
 
Řešíme s Moskvou počet diplomatů v Česku, oznámil Petříček. Rusové prý mají podezřele moc aut  
 
Zdraví a pochybné praktiky ve zdravotnictví  
 
Obrovskou odezvu mezi diváky i čtenáři webu zaznamenal dokument Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace. Ten 
se zaměřil na pochybnou alternativní léčbu pro pacienty, kteří trpí těžce léčitelnými nebo nevyléčitelnými 
chorobami. Ivana Lokajová se vydala do kliniky Aktip a půl roku v ní natáčela se skrytou kamerou.  
 
Léčitelka Aktipu Lenka Krutilová na záběrech tvrdí mimo jiné: "Paní s rakovinou dělohy a metastázou jsme 
donutili, ať si najde milence, který ji bude mít rád jako ženu. Ta paní je bez metastáz." Onkoložka Renata 
Koževnikovová ovšem byla z takového přístupu šokovaná a rozhodně odmítla, že by vztahy mohly mít vliv na 
rakovinu. "To je poškození pacienta," komentoval to dokonce psychiatr Radkin Honzák.  
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Odkaz  
 
Léčba rakoviny milencem? Dokument ČT odhaluje podvodné praktiky alternativní medicíny  
 
"Můj manžel, přísahám, vykadil rakovinu. Vykadil nádor, který jsme poslali na rozbor. Byl rakovinový. Vypadalo to 
jak brambora," popisovala své údajné zkušenosti léčitelka Krutilová.  
 
Na kliniku Aktip se pak kromě kontroly magistrátu zaměřila také policie, která prošetřovala žalobu 
spolku Kverulant. Podle kriminalistů sice nic nenasvědčovalo tomu, že by někdo spáchal trestný čin, a případ 

proto v listopadu odložili. Státní zástupkyně ale v prosinci dala pokyn k novému šetření, podle ní policisté ukončili 
vyšetřování předčasně.  
 
přehrát  
 
video  
Infiltrace: Obchod se zdravím – nová fakta  
 
Na velmi podobné téma se zaměřili také Reportéři ČT. Jiří Leschtina totiž prozkoumal případ Jana Šuly, který 
tvrdí, že dokáže vyléčit roztroušenou sklerózu nebo autismus. To jsou nemoci, jež dosavadní lékařská věda léčit 
neumí. Za rok si pan Šula účtuje až statisíce korun, které mu mnozí pacienti v bezvýchodné situaci zaplatí za 
falešnou naději.  
Zaštiťuje se přitom spoluprací s pracovištěm ve Švýcarsku se světově znějícím názvem. Jenomže jak zjistili 
Reportéři ČT, na jeho adrese žádné lékařské zařízení nesídlí.  
 
přehrát  
 
video  
Reportéři ČT: Doktor za sta tisíce  
 
Šula také tvrdí, že je členem britské Královské lékařské společnosti. A že do ní vstoupil jako první Čech. "Prvním 
českým lékařem v této společnosti byl skutečně Jan Šula, ovšem jiný Jan Šula než ten, který se tím občas chlubí. 
Stalo se tak už v roce 1937," upozorňoval předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromír Šrámek. Navíc je 
prý členství v této společnosti nabízeno v zásadě komukoliv.  
"Já si myslím, že to, co provozuje pan Šula a jemu podobní, může být nebezpečné. Může to finančně zruinovat 
lidi, kteří na to skočí," varuje imunolog Václav Hořejší.  
 
Odkaz  
 
Reportéři ČT: Lékař bere od nemocných statisíce za údajnou léčbu nevyléčitelných chorob  
 
Velkou čtenářskou odezvu zaznamenala také dubnová zpráva o epidemii spalniček v Praze. Návrat nemoci, 
kterou dříve lékaři považovali za téměř vymýcenou, podle odborníků souvisí s klesající proočkovaností populace. 
Rodiče prý totiž často věří mýtům o očkování.  
"Očkování dětí proti spalničkám, zarděnkám, příušnicícm (MMR, vakcína Priorix) je asi nejčastěji odmítanou 
vakcínou, nebo alespoň vakcínou, kterou rodiče chtějí oddálit," řekla České televizi předsedkyně Odborné 
společnosti praktických dětských lékařů Anna Šebková.  
Podle lékařů totiž část rodičů stále věří mylné informaci, že očkovací látka proti spalničkám může vyvolat 
autismus, ale i jiné zdravotní komplikace. "S rodiči odmítači se setkávám čím dál tím více – tedy jejich počet 
narůstá. Nejčastější důvod je, že vakcína vyvolává autismus, jak kdysi prezentoval anglický lékař Andrew 
Wakefield v renomovaném medicínském časopise –což bylo později označeno jako obrovský podvod," dodávala 
pediatrička Kateřina Špiříková z Brna.  
 
Odkaz  
 
Odpor proti očkování šíří po internetu ruští trollové a roboti, tvrdí rozsáhlá studie  
 
Co dalšího vás ještě zajímalo?  
 
Velké emoce vzbudil červencový rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System. Jeho klienti totiž definitivně 
prohráli spor s insolvenčním správcem Josefem Monsportem a soud nařídil, že musí své domy v Horoměřicích 
vyklidit. Rozhodnutí se týká asi 60 rodin, které se ale stěhovat odmítají. Konkurzní správce chce nemovitosti 
zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy, kterých je asi tisíc.  
 
Celý spor má počátek už v 90. letech, kdy H-System zkrachoval. Někteří klienti se poté spojili v družstvu 
Svatopluk a svépomocí si domy dostavěli. Jenže podle předsedy senátu Nejvyššího soudu Zdeňka Krčmáře 
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nebylo sporu o tom, že domy užívá bytové družstvo bez právního důvodu, nemělo totiž platné nájemní smlouvy. 
Bývalý konkurzní správce totiž sice povolil byty dostavět, toto rozhodnutí ale neposvětil konkurzní soud.  
 
Fakta  
Vývoj případu H-System  
 
Vývoj případu H-System  
 
Listopad 1993 – Podnikatel Petr Smetka založil stavební firmu H-System. Firma měla stavět dostupné rodinné 
domky, slibovala je do tří let. 
 
1995 – Začala výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy. Do svého krachu H-
System dokončil stavbu zhruba 30 rodinných domů.  
 
Září 1997 – H-System se dostal do potíží a jeho věřitelé podali návrh na konkurz. Ten byl vyhlášen v listopadu 
1998.  
 
Říjen 1997 – Část poškozených klientů H-Systemu založila Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk s cílem 
pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to 
za určitých podmínek povolil. Kudláčkův nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných 
domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Z takto získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky 
všech věřitelů H-Systemu, tedy i těch klientů, kteří ve stavbě nepokračovali. Členové SBD Svatopluk vedou od 
roku 2000 s Monsportem soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.  
 
Prosinec 1999 – Policie obvinila v souvislosti s krachem H-Systemu z podvodu Smetku a tři exmanažery H-
Systemu Jaroslava Vítka, Jaroslava Eliáše a Ladislava Tůmu. Smetka byl vzat do vazby.  
 
Červenec 2000 – Začalo trestní stíhání dvou představitelů SBD Svatopluk Ivana Krále a Pavla Středy. Podle 
žalobce navzdory konkurzu vyvedli z H-Systemu podstatnou část majetku.  
 
Srpen 2001 – Na Smetku a tři exmanažery H-Systemu byla podána obžaloba pro podvod a další trestné činy.  
 
19. února 2004 – Městský soud v Praze vyměřil Smetkovi za podvod, poškozování věřitele a zpronevěru trest 12 
let vězení. Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi soudce uložil za podvod devět a půl roku vězení. Představitele SBD 
Svatopluk Krále a Středu uznal soud vinnými z poškozování věřitele. Oběma uložil podmíněné tresty v délce tří a 
dvou let.  
 
6. června 2006 – Pražský vrchní soud potvrdil tresty pro Smetku, Krále a Středu. Rozsudky nad manažery H-
Systemu Vítkem, Eliášem a Tůmou zrušil a věc vrátil městskému soudu.  
 
8. září 2006 – Policie dopravila Smetku do věznice.  
 
2. ledna 2008 – Nejvyšší soud zamítl Smetkovo dovolání. Stížnost proti verdiktu později odmítl i Ústavní soud.  
 
13. prosince 2010 – Městský soud v Praze poslal Vítka a Eliáše na devět let a Tůmu na osm let do vězení.  
 
29. června 2011 – Vrchní soud v Praze uložil Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi podmíněné tresty. Nejvyšší soud později 
verdikt částečně zrušil, protože tresty považoval za mírné.  
 
Leden 2013 – Kvůli amnestii prezidenta republiky soud zastavil stíhání Vítka, Tůmy a Eliáše. Smetky se amnestie 
netýkala. Verdikt v září 2013 potvrdil Nejvyšší soud.  
 
Září 2013 – Kriminalisté navrhli podle České televize obžalovat jednoho ze Smetkových známých kvůli údajně 
nelegálnímu způsobu, jakým získal původně Smetkův rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady. Areál 
obstavený policií měl připadnout poškozeným klientům H-Systemu.  
 
27. ledna 2014 – Vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu pro poškozování věřitelů H-Systemu odstraněním 
nemovitostí a přihlášením fiktivních pohledávek.  
 
19. března 2014 – Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) řekl, že správci konkurzní podstaty v kauze H-System 
postupovali minimálně nesprávně a že majetek H-Systemu byl rozprodán pod cenou. Na advokáty Iva Mráze, 
Josefa Monsporta, Hanu Marvanovou a Evu Hodačovou podal trestní oznámení. Protikorupční policie ale koncem 
roku případ odložila.  
 
8. ledna 2015 – Pražský městský soud nepravomocně rozhodl, že klienti H-Systemu nemusí vyklidit byty v 
Horoměřicích, které si dostavěli z vlastních prostředků. Soud tak zamítl žalobu správce konkurzní podstaty 
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Monsporta.  
 
20. dubna 2015 – Obvodní soud pro Prahu 2 nepravomocně zastavil trestní stíhání podnikatele Luďka Fabingera, 
který je známým Smetky. Jeho kauza se týká údajně nelegálního odstranění nemovitostí a přihlášení fiktivních 
pohledávek do insolvenčního řízení.  
 
4. června 2015 – Klienti H-Systemu nepřijdou o byty v Horoměřicích u Prahy. Rozhodl o tom pražský vrchní soud, 
který definitivně zamítl žalobu správce konkurzní podstaty Monsporta.  
 
30. října 2016 – Zakladatel H-Systemu Smetka byl po 12 letech propuštěn z vězení. Odpykal si celý trest.  
 
23. dubna 2018 – Okresní soud Praha-západ odročil projednávání žaloby na konkurzní správce H-Systemu, ve 
které družstvo Svatopluk žaluje Ivu Ištvánkovou a Josefa Monsporta o zhruba 2,6 milionu korun jako náhradu za 
investici do dostavby domu, který konkurzní správci následně prodali.  
 
24. července 2018 – Klienti H-Systemu definitivně prohráli spor s Monsportem. Nejvyšší soud jim nařídil do 
měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí.  
 
Srpen 2018 - Ústavní soud zarazil stěhování klientů H-Systemu do doby, než rozhodne o jejich stížnosti. Ústavní 
soud dočasně pozastavil rozhodnutí Nejvyššího soudu, které přikázalo vystěhovat se z domů v Horoměřicích 
šedesáti rodinám do 23. srpna.  
 
Listopad 2018 - Část klientů ze sdružení Maják dosáhlo na vyšší odškodnění za průtahy řízení. Podle 
ministerstva spravedlnosti průměrná částka odškodnění nepřesáhne 100 tisíc korun.  
 
Dotčené nájemníky rozhodnutí soudu šokovalo, zatím se ale stěhovat nemusí. Verdikt totiž dočasně pozastavil 
soud ústavní – minimálně do doby, než v celé kauze sám rozhodne.  
 
Odkaz  
 
Kauza H-System: Právník družstva Svatopluk podal ústavní stížnost  
 
Letošní rok se do kroniky české armády zapíše černým písmem. V Afghánistánu totiž během dvou útoků zemřeli 
celkem čtyři čeští vojáci. Počátkem srpna zahynuli tři příslušníci armády při sebevražedném útoku poblíž 
základny Bagrám. Další tři vojáci – Afghánci a Američan – utrpěli při tomto útoku zranění. "Tragická smrt tří 
našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast," uvedl ministr 
obrany Lubomír Metnar.  
 
Soustrast rodinám vyjádřili také vrcholní politici. Prezident Miloš Zeman pak zdůrazňoval, že by to nemělo české 
vojáky odradit od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem. V listopadu ocenil trojici in memoriam 
americký velvyslanec v Praze Stephen King: Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek obdrželi americkou 
medaili Bronzová hvězda a odznak Combat Infantry Badge.  
 
přehrát  
 
video  
Události: Čeští vojáci v Afghánistánu padli do léčky  
 
Čtvrtou českou obětí v Afghánistánu se pak stal psovod Tomáš Procházka. Ten na základně Šinánd nepřežil útok 
afghánského vojáka, který začal střílet na vozidlo s Čechy. Procházka byl posmrtně povýšen do hodnosti 
štábního praporčíka a ministr obrany mu rovněž udělil Kříž obrany státu.  
 
Zmíněný afghánský voják skončil ve vazbě NATO, kde byl ale zbit a následně zemřel. Kvůli tomu jsou 
prošetřováni čeští i američtí vojáci. Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek ale důrazně odmítl, že by 
vojáci takový čin spáchali.  
 
Odkaz  
 
Zabitý český voják byl kynolog, při útoku seděl na autě se svým psem  
 
Velký ohlas vzbudila reportáž 168 hodin, která se věnovala tristním podmínkám slepic chovaných v klecových 
velkochovech. Organizace OBRAZ – Obránci zvířat pořídila na několika různých místech tajné záběry, které 
zachycují zvířata s otevřenými ranami, rozkládající se těla uhynulých nosnic i vejce pokrytá roztoči.  
 
Podle ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy Petra Šafrána takto slepice ve 
velkochovech žijí. Na natočených záběrech si všiml jen dílčích pochybení. "Chápu některé oponenty, že tento 
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chov není úplně ideální, že někdo může mít výhrady. Na druhou stranu, je to koncentrovaný chov, v podstatě až 
průmyslová produkce s cílem zajistit potraviny pro lidi."  
 
přehrát  
 
video  
168 hodin: Pohled do klecových velkochovů slepic  
 
Proti klecovému velkochovu slepic se ale zvedla masivní kampaň, na kterou reagovaly i obchodní řetězce. Lidl, 
Penny Market, Kaufland, Ahold, Tesco nebo Rohlík.cz. uvedly, že postupně přestanou prodávat vejce s kódem 
začínajícím trojkou, který prozrazuje klecový chov.  
 
Fakta  
Způsob chovu slepic dle čísla na vejci  
 
Způsob chovu slepic dle čísla na vejci  
 
Pokud vejce pochází z klecového chovu, začíná číslo na vejci číslicí 3. Cena jednoho vejce jsou zhruba 4 koruny.  
 
Pokud vejce pochází z halového chovu s podestýlkou, začíná číslo na vejci číslicí 2. Cena jednoho vejce bývá 5 
až 6 korun.  
 
Pokud vejce pochází z chovu s venkovním výběhem, začíná číslo na vejci číslicí 1. Cena jednoho vejce bývá 7 až 
8 korun.  
 
Pokud vejce pochází z ekologického chovu, začíná číslo na vejci číslicí 0. Cena jednoho vejce je asi 10 korun.  
 
V Evropě se v poslední době klecové velkochovy ruší. Odstupují od nich v Belgii, Dánsku, Německu, 
Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku či Velké Británii. V těchto zemích podíl vajec z klecových 
velkochovů klesl na méně než polovinu.  
 
Odkaz  
 
Obchodníci dávají ruce pryč od klecových chovů. Drůbežárny obviňují autory záběrů ze lží a zločinů  
 
URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2677766-cesko-v-roce-2018-prezidentske-klani-babisova-koalicni-
vlada-i-vlekla-kauza-capi  

Zpracovatel: Anopress IT a.s. 
« zpět na začátek 
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Jedním z nejsledovanějších témat uplynulého roku byla hned na začátku ledna volba prezidenta republiky.  
 
Do finálového klání postoupil spolu s Milošem Zemanem Jiří Drahoš a jejich poslední televizní debatu vysílala na 
svých obrazovkách Česká televize. Zeman v ní mimo jiné odhalil jména sponzorů své předvolební kampaně, oba 
kandidáti se pak střetli v otázce migrace, kvót i referenda o EU.  
Prezidentský duel moderovala Světlana Witowská a debata se zařadila mezi nejsledovanější pořady celého roku. 
Její záznam pak patřil k nejsledovanějším také na webu ČT.  
Česká televize ale nabídla divákům také pohled do zákulisí. Alespoň rámcově tak mohli vidět, jak se podobné 
diskusní pořady dopředu plánují a co všechno je třeba zařídit. To, co v televizi zabralo 90 minut čistého času, totiž 
zhruba stovka lidí zařizovala týden: většinu z nich přitom ani televizní diváci nespatří.  
Den D neboli čtvrtek pak mohli diváci sledovat minutu po minutě. Ranní příjezd techniky před Rudolfinum, 
odpolední generální zkoušku i poslední minuty před vysíláním. Jen tak tak třeba stihla produkce zahnat členy 
ochranky, kteří vykukovali zpoza sloupů do záběru.  
S prezidentskou volbou souvisí i téma dezinformačních e-mailů. Zejména Jiří Drahoš byl totiž terčem různých 
smyšlených zpráv, které si mezi sebou především senioři přeposílali. Obrovský zájem vzbudila reportáž pořadu 
168 hodin, který se právě tomuto tématu věnoval. "Obsah zpráv většinou vypadá trošičku legračně, obzvlášť z 
dnešního pohledu. Bývá to buď soubor v PowerPointu nebo Wordu. Průvodním jevem bývají velká písmenka, 
barevnost, spousty vykřičníků. Je to uzpůsobené pro starší generaci," vysvětloval internetový publicista serveru 
Lupa.cz Daniel Dočekal.  
Reportér Jan Novák pak jednoho autora vypátral a udělal s ním rozhovor. Oldřich Lukáš, který se představil jako 
ekonom či pedagog, rozesílal text, ve kterém mimo jiné tvrdil: "Za krajně znepokojující lze označit Drahošovu 
podporu masivní islamizaci ČR, jakož i zavedení tvrdé cenzury a trestání lidí za šíření pravdy."  
V e-mailové kampani zaměřené na seniory také tvrdil: "Chcete-li školství plné pedofilů, homosexuálů a 
parazitních neziskovek islamizujících mozky našich dětí už ve školkách, volte Drahoše!" V reportáži pro 168 hodin 
pak pan Lukáš tvrdí, že měl při psaní textu tisíce zdrojů, ale den před rozhovorem se mu někdo vloupal do 
počítače a velká část zmizela.  
Během druhého kola prezidentské volby se o pořádný poprask postarala ukrajinská aktivistka Anželina Diašová z 
hnutí Femen, která se na prezidenta vrhla přímo ve volební místnosti vysvlečená do půl těla. Na odhalené hrudi 
pak měla hanlivý nápis spojující prezidenta Zemana s hlavou Ruské federace Vladimirem Putinem.  
Aktivistka se ještě před příchodem prezidenta vmísila mezi čekající novináře. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman 
před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Prakticky ihned ji ale 
zpacifikovala ochranka. Viditelně zaskočeného prezidenta odvedli bodyguardi z místnosti, po pár minutách se ale 
Zeman vrátil a odvolil.  
Vleklé vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo ani v roce 2018 nedospělo ke svému závěru. Přesto došlo v 
případu k řadě změn a zvratů. Především už není stíhán šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který 
byl po premiérovi druhým vysoce postaveným politikem v kauze. Letos na jaře totiž žalobce vyhověl jeho stížnosti 
a spolu s dalšími třemi obviněnými stíhání zrušil.  
Šlo přitom o stejného žalobce, který případ od začátku dozoruje a nese za něj spolu s vyšetřovatelem 
odpovědnost. Státní zástupce Jaroslav Šaroch byl dokonce dvakrát ve sněmovně, když poslanci vydávali Babiše 
a Faltýnka k trestnímu stíhání. Reportéři ČT se proto zaměřili na okolnosti tohoto rozhodnutí.  
Kromě redakce Reportérů kauzu pochopitelně sleduje i řada dalších investigativních novinářů. Tři z nich si ale v 
Událostech, komentářích na jaře stěžovali, že se je policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů snaží 
zastrašit, což vyvolalo značný zájem u čtenářů.  
Sabina Slonková, Janek Kroupa a Jaroslav Kmenta prý museli opakovaně vypovídat ke kauzám, které se týkají 
premiéra Andreje Babiše. V daných věcech už přitom na úřadech vypovídali. Podle nich šlo o koordinovanou akci 
a jejím vedlejším cílem bylo kriminalizovat investigativní žurnalistiku.  
"Všichni tři jsme nezávisle na sobě dostali informace o tom, že je jakási zakázka nás nějakým způsobem 
diskreditovat, pracovat na nás," upozorňovala Slonková. GIBS jen obecně potvrdila, že prověřuje možné úniky 
informací ze spisů, jakékoli zastrašování ale odmítla.  
Během roku 2018 pak proběhla i řada demonstrací a protestů proti premiéru Babišovi. Samotný šéf ANO ale 
jakákoliv obvinění v kauze Čapí hnízdo odmítá. V červnu poskytl České televizi rozhovor, ve kterém 
zpochybňoval práci Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který se dotacemi pro Čapí hnízdo rovněž 
zabýval. "Já jsem byl osoba, kterou OLAF poškozoval. Mě nikdy nekontaktovali. Vyšetřovali velice nestandardně. 
Ta moje bývalá firma Imoba podala stížnost," prohlásil Babiš.  
V Interview s Danielem Takáčem se Babiš vracel také ke sporu se slovenským Ústavem paměti národa ohledně 
jeho údajného členství v StB. "Pro mě je absolutně nepřijatelné, že tady demonstrují lidi na Václaváku a říkají, že 
jsem byl estébák. Žádný estébák jsem nebyl, nic jsem nepodepsal. Uráží to moji rodinu a já se budu soudit celý 
život a dokážu, že jsem estébák nebyl." Babiš se pak obrátil na Evropský soud pro lidská práva, kde ale také 
neuspěl.  
Na podzim pak novou vlnu antibabišovských demonstrací odstartovala reportáž Seznam TV, kde syn premiéra z 
prvního manželství tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo proti své vůli držen na okupovaném Krymu. Babiš mladší 
prý také podle svých slov k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale nevěděl, co podepisuje.  
Premiér Babiš ovšem uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií a slova o nedobrovolném pobytu na Krymu připsal jeho 
nemoci. Natáčení svého syna pak označil za hyenismus. V emotivním prohlášení před odletem do Bruselu také 
zopakoval, že kvůli kauze v žádném případě neodstoupí: "Nikdy neodstoupím, nikdy. Ať si to všichni zapamatují. 
Nikdy."  
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V této souvislosti vzbudil velký zájem také rozhovor s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) 
Cyrilem Höschlem. Ten upozorňoval, že podle jeho zkušeností může u pacientů s duševní nemocí znít věrohodně 
i jejich tvrzení, které neodpovídá realitě.  
Zastal se rovněž psychiatričky Dity Protopopové, která v NUDZ Andreje Babiše mladšího ošetřovala. Právě 
Protopopová měla totiž synovi Babiše vyhrožovat: "Zavřeme tě do Klecan, nebo pojedeš na prázdniny?" (na Krym 
– pozn. red.). "Mám zkušenost s kontakty s psychotickými pacienty a ono je to vždycky Dichtung und Wahrheit 
(německy Báseň i pravda, pozn. red.). Já nejsem žádným agentem paní doktorky Protopopové, ale vím, že 
všechno je vždycky trošku jinak, než jak to vypadá."  
Kromě voleb bylo nejdůležitější událostí v domácí politice sestavování vlády. Letos v lednu totiž nezískal ve 
sněmovně důvěru první Babišův kabinet, který byl jednobarevný. Až do června pak vládl v demisi a mezitím 
probíhalo komplikované jednání mezi hnutím ANO a ČSSD.  
22. června pak Andrej Babiš oznámil složení nové vlády, ve které došlo v barvách ANO k několika změnám. 
Skončila Karla Šlechtová či Robert Pelikán a veřejnost se pomalu učila jména nových ministrů: ministryní 
průmyslu a obchodu se stala Marta Nováková a na ministerstvo spravedlnosti zamířila Taťána Malá.  
Jenomže ta vzápětí čelila plagiátorské aféře kvůli své diplomové práci. Ještě před nástupem Malé do úřadu 
informoval Český rozhlas, že politička svoji diplomovou práci obhájenou na bratislavské Panevropské vysoké 
škole zčásti opsala a neodkazovala na zdroje, z nichž čerpala.  
Pak se ukázalo, že i její další práce na téma mikroklimatické podmínky v chovu králíků obhájená v roce 2005 na 
Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně je značně problematická. Rektorka brněnské univerzity 
Danuše Nerudová připustila, že z dnešního hlediska je práce Malé zčásti plagiátem. "V teoretické části diplomové 
práce paní ministryně opisovala, je to plagiát." Taťána Malá nakonec ve funkci ministryně vydržela jen dva týdny.  
Nebyl to ovšem jediný člen nové Babišovy vlády, kterého dostihla plagiátorská aféra. Jen týden po Taťáně Malé 
totiž rezignoval další ministr : tentokrát práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). I v jeho bakalářské práci z roku 
2007 na téma Mládež a volný čas se totiž objevily necitované pasáže. Podle analytika Jana Macha z Vysoké 
školy ekonomické se Krčálův text shodoval minimálně ve třiceti procentech s jinou bakalářskou prací.  
A podezření z opisování málem stálo křeslo i ministra obrany Lubomíra Metnara, i v jeho diplomové práci se totiž 
objevily pasáže, které nebyly řádně citované. Ministra se ale zastala Ostravská univerzita: podle její analýzy nešlo 
o vědomý plagiát. Ministr se pak na brífinku omluvil za chybu s tím, že nechtěl podvádět. Zároveň odmítl na svůj 
post rezignovat.  
Oproti navrhovanému seznamu ministrů došlo ve vládě ještě k jedné změně, kterou si tentokrát vynutil Hrad. 
Prezident Zeman totiž dlouhodobě odmítal kandidáta ČSSD na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho. 
Nakonec tedy sociální demokraté vyslali na tuto pozici Pocheho asistenta z Evropského parlamentu Miroslava 
Petříčka.  
Prezident Zeman sice po jeho jmenování vyjádřil naději, že s Petříčkem naváže úspěšnou spolupráci a česká 
diplomacie bude jednotná. V dalších měsících to ale mezi nimi spíše skřípalo: ať už kvůli otázce přesunu české 
ambasády do Jeruzaléma, či kvůli konfliktu na Ukrajině a postoji k Rusku.  
Obrovskou odezvu mezi diváky i čtenáři webu zaznamenal dokument  
Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace. Ten se zaměřil na pochybnou alternativní léčbu pro pacienty, kteří trpí těžce 
léčitelnými nebo nevyléčitelnými chorobami. Ivana Lokajová se vydala do kliniky Aktip a půl roku v ní natáčela se 
skrytou kamerou.  
Léčitelka Aktipu Lenka Krutilová na záběrech tvrdí mimo jiné: "Paní s rakovinou dělohy a metastázou jsme 
donutili, ať si najde milence, který ji bude mít rád jako ženu. Ta paní je bez metastáz." Onkoložka Renata 
Koževnikovová ovšem byla z takového přístupu šokovaná a rozhodně odmítla, že by vztahy mohly mít vliv na 
rakovinu. "To je poškození pacienta," komentoval to dokonce psychiatr Radkin Honzák.  
"Můj manžel, přísahám, vykadil rakovinu. Vykadil nádor, který jsme poslali na rozbor. Byl rakovinový. Vypadalo to 
jak brambora," popisovala své údajné zkušenosti léčitelka Krutilová.  
Na kliniku Aktip se pak kromě kontroly magistrátu zaměřila také policie, která prošetřovala žalobu 
spolku Kverulant. Podle kriminalistů sice nic nenasvědčovalo tomu, že by někdo spáchal trestný čin, a případ 

proto v listopadu odložili. Státní zástupkyně ale v prosinci dala pokyn k novému šetření, podle ní policisté ukončili 
vyšetřování předčasně.  
Na velmi podobné téma se zaměřili také Reportéři ČT. Jiří Leschtina totiž prozkoumal případ Jana Šuly, který 
tvrdí, že dokáže vyléčit roztroušenou sklerózu nebo autismus. To jsou nemoci, jež dosavadní lékařská věda léčit 
neumí. Za rok si pan Šula účtuje až statisíce korun, které mu mnozí pacienti v bezvýchodné situaci zaplatí za 
falešnou naději.  
Zaštiťuje se přitom spoluprací s pracovištěm ve Švýcarsku se světově znějícím názvem. Jenomže jak zjistili 
Reportéři ČT, na jeho adrese žádné lékařské zařízení nesídlí.  
Šula také tvrdí, že je členem britské Královské lékařské společnosti. A že do ní vstoupil jako první Čech. "Prvním 
českým lékařem v této společnosti byl skutečně Jan Šula, ovšem jiný Jan Šula než ten, který se tím občas chlubí. 
Stalo se tak už v roce 1937," upozorňoval předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos Jaromír Šrámek. Navíc je 
prý členství v této společnosti nabízeno v zásadě komukoliv.  
"Já si myslím, že to, co provozuje pan Šula a jemu podobní, může být nebezpečné. Může to finančně zruinovat 
lidi, kteří na to skočí," varuje imunolog Václav Hořejší.  
Velkou čtenářskou odezvu zaznamenala také dubnová zpráva o epidemii spalniček v Praze. Návrat nemoci, 
kterou dříve lékaři považovali za téměř vymýcenou, podle odborníků souvisí s klesající proočkovaností populace.  
Rodiče prý totiž často věří mýtům o očkování.  
"Očkování dětí proti spalničkám, zarděnkám, příušnicícm (MMR, vakcína Priorix) je asi nejčastěji odmítanou 
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vakcínou, nebo alespoň vakcínou, kterou rodiče chtějí oddálit," řekla České televizi předsedkyně Odborné 
společnosti praktických dětských lékařů Anna Šebková.  
Podle lékařů totiž část rodičů stále věří mylné informaci, že očkovací látka proti spalničkám může vyvolat 
autismus, ale i jiné zdravotní komplikace. "S rodiči odmítači se setkávám čím dál tím více – tedy jejich počet 
narůstá. Nejčastější důvod je, že vakcína vyvolává autismus, jak kdysi prezentoval anglický lékař Andrew 
Wakefield v renomovaném medicínském časopise –což bylo později označeno jako obrovský podvod," dodávala 
pediatrička Kateřina Špiříková z Brna.  
Velké emoce vzbudil červencový rozsudek Nejvyššího soudu v kauze H-System. Jeho klienti totiž definitivně 
prohráli spor s insolvenčním správcem Josefem Monsportem a soud nařídil, že musí své domy v Horoměřicích 
vyklidit. Rozhodnutí se týká asi 60 rodin, které se ale stěhovat odmítají. Konkurzní správce chce nemovitosti 
zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy, kterých je asi tisíc.  
Celý spor má počátek už v 90. letech, kdy H-System zkrachoval. Někteří klienti se poté spojili v družstvu 
Svatopluk a svépomocí si domy dostavěli. Jenže podle předsedy senátu Nejvyššího soudu Zdeňka Krčmáře 
nebylo sporu o tom, že domy užívá bytové družstvo bez právního důvodu, nemělo totiž platné nájemní smlouvy. 
Bývalý konkurzní správce totiž sice povolil byty dostavět, toto rozhodnutí ale neposvětil konkurzní soud.  
Dotčené nájemníky rozhodnutí soudu šokovalo, zatím se ale stěhovat nemusí. Verdikt totiž dočasně pozastavil 
soud ústavní – minimálně do doby, než v celé kauze sám rozhodne.  
Letošní rok se do kroniky české armády zapíše černým písmem. V Afghánistánu totiž během dvou útoků zemřeli 
celkem čtyři čeští vojáci. Počátkem srpna zahynuli tři příslušníci armády při sebevražedném útoku poblíž 
základny Bagrám. Další tři vojáci – Afghánci a Američan – utrpěli při tomto útoku zranění. "Tragická smrt tří 
našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast," uvedl ministr 
obrany Lubomír Metnar.  
Soustrast rodinám vyjádřili také vrcholní politici. Prezident Miloš Zeman pak zdůrazňoval, že by to nemělo české 
vojáky odradit od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem. V listopadu ocenil trojici in memoriam 
americký velvyslanec v Praze Stephen King: Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek obdrželi americkou 
medaili Bronzová hvězda a odznak Combat Infantry Badge.  
Čtvrtou českou obětí v Afghánistánu se pak stal psovod Tomáš Procházka. Ten na základně Šinánd nepřežil útok 
afghánského vojáka, který začal střílet na vozidlo s Čechy. Procházka byl posmrtně povýšen do hodnosti 
štábního praporčíka a ministr obrany mu rovněž udělil Kříž obrany státu.  
Zmíněný afghánský voják skončil ve vazbě NATO, kde byl ale zbit a následně zemřel. Kvůli tomu jsou 
prošetřováni čeští i američtí vojáci. Mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek ale důrazně odmítl, že by 
vojáci takový čin spáchali.  
Velký ohlas vzbudila reportáž 168 hodin, která se věnovala tristním podmínkám slepic chovaných v klecových 
velkochovech. Organizace OBRAZ – Obránci zvířat pořídila na několika různých místech tajné záběry, které 
zachycují zvířata s otevřenými ranami, rozkládající se těla uhynulých nosnic i vejce pokrytá roztoči.  
Podle ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Státní veterinární správy Petra Šafrána takto slepice ve 
velkochovech žijí. Na natočených záběrech si všiml jen dílčích pochybení. "Chápu některé oponenty, že tento 
chov není úplně ideální, že někdo může mít výhrady. Na druhou stranu, je to koncentrovaný chov, v podstatě až 
průmyslová produkce s cílem zajistit potraviny pro lidi."  
Proti klecovému velkochovu slepic se ale zvedla masivní kampaň, na kterou reagovaly i obchodní řetězce. Lidl, 
Penny Market, Kaufland, Ahold, Tesco nebo Rohlík.cz. uvedly, že postupně přestanou prodávat vejce s kódem 
začínajícím trojkou, který prozrazuje klecový chov.  
V Evropě se v poslední době klecové velkochovy ruší. Odstupují od nich v Belgii, Dánsku, Německu, 
Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku či Velké Británii. V těchto zemích podíl vajec z klecových 
velkochovů klesl na méně než polovinu.  
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