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Hodnocení úspěšnosti 

Kverulant.org se od svého založení v roce 2009 do konce roku 2020 věnoval 74 kauzám a dokončil jich 

celkem 47 s průměrnou úspěšností 75 %. Průměrná délka práce na dokončení jedné kauzy byla 26 měsíců.  

 

 

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

V roce 2020 dokončil Kverulant 4 kauz. U dvou kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění cílů, jinde nebyl 

úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý 

pozitivní dopad. Průměrná úspěšnost byla 75 %. 

 

 

Nyní k jednotlivým kauzám podrobněji: 

POVINNÉ NORMY BUDE STÁT POSKYTOVAT ZDARMA 

  

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k 

nim vybíral ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant.org  mnoho let  prosazoval, aby závazné 

normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. První úspěchy Kverulant zaznamenal na začátku roku 

2019, když stát zdarma zpřístupnil několik prvních norem. Po neustávajícím tlaku schválila 

Sněmovna v září 2020 novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která konečně 

veřejnosti zajistí bezplatný přístup k závazným technickým normám. Normu prošla Senátem a 19. 

listopadu 2020 ji podepsal president. 

 

 

http://www.kverulant.org/
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NEPOTRESTANÝ MILIARDOVÝ TUNEL NA VNITRU 

 

Ministerstvo vnitra v roce 2019 nakupilo předražené a zastaralé vysílačky téměř za miliardu. Cílem 

Kverulanta bylo tento tunel zastavit. To se mu však přes veškeré úsilí nepodařilo. Antimonopolní 

úřad mu sdělil, že fingovaná soutěž s jediným uchazečem byla naprosto v pořádku.  

  

CE ANEB CHINA EXPORT 

 

http://www.kverulant.org/
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Kverulant se touto kauzou snaží upozornit veřejnost na stále pokračující podvodné praktiky se značnou CE. 

V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED z prodeje. V září 2020 porušila Vláda při 

rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy 

zdravotnických prostředků. Jedním z hlavních byla skutečnost, že respirátory neměly evropskou 

homologaci a podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nenesly správné označení shody s evropskými 

normami CE. Písmena CE na respirátoru sice byly, ale jde o značku China Export, která je jen velmi 

podobná. 

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ 

 

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy  nařídila novela zákona o pozemních 

komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant.org. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. 

září 2017, tedy téměř před třemi lety. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém 

ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou 

billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk.  Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 

nelegálních billboardů začalo díky neschopnosti veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 

2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. 

http://www.kverulant.org/
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Příjmy 

Organizace v roce 2020 hospodařila s dary v celkové výši  2 033 398 Kč. Z toho 1 739 969 Kč byly dary 

peněžní a 293 430 Kč představovaly dary nepeněžní. Šlo zejména o nejrůznější slevy poskytované 

dodavateli s ohledem na obecně prospěšný charakter odběratele.  

 

Skladba příjmů v roce 2020 

 

Dominujícími dárci i nadále zůstávají zejména střední a malé firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně to, že se 

často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Druhou a nejpočetnější skupinou dárců byli 

nespokojení občané. Bylo jich 629. Třetí významnou skupinou jsou peníze od nadací.  

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

 

Výdaje 

Skladba nákladů 

I v roce 2020 byly dominujícími náklady mzdové náklady. Ty představovaly 53% všech nákladů. Na druhém 

místě byly náklady na právníky. Ty přestavovaly 10% nákladů roku 2020. 

 

http://www.kverulant.org/
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Náklady na jednu kauzu 

V roce 2020 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 185 tisíc korun. Průměrná délka jedné 

dokončené kauzy byla 63 měsíců. Náklady na jednu kauzu pomalu, ale víceméně stabilně rostou od roku 

2010. Je to především tím, že některé kauzu se stále nedaří dokončit ani po mnoha letech, ale ještě nejsou 

zcela ztracena a tak na ně stále čerpáme náklady.  

 

Komunikace 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.kverulant.org. V roce 2020 byly 

naše stránky navštíveny 153 000 návštěvníky v 231 000 případech. Jeden návštěvník navštívil v průměru  

1,5 stránky. Míra okamžitého opuštění byla 78 % a doba trvání relace činila 53 s. 

Důležitým komunikačním kanálem byly i sociální sítě. Facebookové stránky organizace na konci roku 2020 

sledovalo 10 828 osob. Na Twitteru měl Kverulant 2 770 sledujících a kanál YouTube měl 279 odběratelů. 

Instagramový účet si získal 204 sledujících. Celkem tak na sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 14 

tisíc uživatelů. 

 

http://www.kverulant.org/
http://www.kverulant.org/
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Většina Kverulantových tiskových zpráv nachází odezvu v médiích. Kverulant v roce 2020 vydal 30 tiskových 

zpráv a ty měly 185 relevantních mediálních výstupů. Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v online 

médiích a to 162. To je opět uspokojivý mediální ohlas. 

 

http://www.kverulant.org/
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/01/Kverulant_monitoring_-mediálních-výstupů-za-rok-2020.pdf
https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2021/01/Kverulant_monitoring_-mediálních-výstupů-za-rok-2020.pdf

