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TV a rozhlas   

 

 

 

TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

ROZHLAS 12 

TELEVIZE 11 

CELKEM 23 

 

 

ROZHLAS  

1. Ministerstvo financí postupovalo nezákonně      

22.03.2021  ČRo - Středočeský kraj - Události regionu 15:58  
pořadí: 2  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na nahrávku   

Žaneta SLÁMOVÁ, moderátorka  
Ministerstvo financí postupovalo nezákonně, když neposkytlo žadatelům správu evropského úřadu proti 
boji, pro boj proti podvodům a dotační kauze Čapí hnízdo. Dnes o tom informoval Městský soud v Praze, 
který tak pravomocně vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. Ta po rezortu zprávu OLAFu chtěla. 
V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění, které dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. 
Kverulant tvrdí, že ministerstvo zprávu neposkytlo právě v zájmu premiéra. Rezort argumentoval tím, že 
nechtěl narušit české trestní řízení.  

« zpět na obsah   
    
   

2. Pražský městský soud vyhověl žalobě      

16.04.2021  Regina DAB Praha - Události dne 13:00  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (2); společnosti (2)  
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https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e081s006&i2=RRRI20210322020001&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
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Odkaz na nahrávku   

Václav MÜLLER, moderátor  
Pražský městský soud vyhověl žalobě obecně prospěšné společnosti Kverulant a potvrdil, že Pražský 
hrad je veřejným prostranstvím. V jeho prostorech se můžou konat shromáždění bez souhlasu vlastníka, 
tedy správy Pražského hradu. Organizace tak na náměstí U svatého Jiří na Hradě může v neděli 
uspořádat shromáždění, kde projeví nesouhlas s uzavřením areálu. Návštěvníkům se uzavřel loni v říjnu. 
Ministerstvo vnitra, které bylo proti tvrzení společnosti Kverulant, teď musí znovu řešit otevření 
prostor. Verdikt soudu je pravomocný. Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu 
se má v neděli konat u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.  

« zpět na obsah   
    
   

3. Pražský městský soud vyhověl žalobě      

16.04.2021  Regina DAB Praha - Události dne 13:00  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (2); společnosti (2)  

 

Odkaz na nahrávku   

Václav MÜLLER, moderátor  
Pražský městský soud vyhověl žalobě obecně prospěšné společnosti Kverulant a potvrdil, že Pražský 
hrad je veřejným prostranstvím. V jeho prostorech se můžou konat shromáždění bez souhlasu vlastníka, 
tedy správy Pražského hradu. Organizace tak na náměstí U svatého Jiří na Hradě může v neděli 
uspořádat shromáždění, kde projeví nesouhlas s uzavřením areálu. Návštěvníkům se uzavřel loni v říjnu. 
Ministerstvo vnitra, které bylo proti tvrzení společnosti Kverulant, teď musí znovu řešit otevření 
prostor. Verdikt soudu je pravomocný. Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu 
se má v neděli konat u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.  

« zpět na obsah   
    
   

4. Pražský městský soud vyhověl žalobě a potvrdil, že Pražský hrad je veřejným 
prostranstvím      

16.04.2021  ČRo - Pardubice - Události regionu 13:00  
pořadí: 4  
klíčová slova: Kverulant; společnosti  

 

Odkaz na nahrávku   

Petra BERÁNKOVÁ, moderátorka  
Pražský městský soud vyhověl žalobě obecně prospěšné společnosti Kverulant a potvrdil, že Pražský 
hrad je veřejným prostranstvím. V jeho prostorech se můžou konat shromáždění bez souhlasu vlastníka, 
tedy správy Pražského hradu. Organizace tak na náměstí U Svatého Jiří na hradě může v neděli 
uspořádat shromáždění, kde projeví nesouhlas s uzavřením areálu.  

« zpět na obsah   
    
   

5. Městský soud v Praze bude dnes jednat o možném otevření komplexu Pražského 
hradu      

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e1061005&i2=RRRH20210416030000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e1061005&i2=RRRH20210416020000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e106y004&i2=RRRF20210416010003&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 5 

 

16.04.2021  ČRo - Středočeský kraj - Ranní Region  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (3); RAZIMA; Razimy; společnost; Vojtěch; Vojtěcha  

 

Odkaz na nahrávku   

Iva BOKOVÁ, moderátorka  
Městský soud v Praze bude dnes jednat o možném otevření komplexu Pražského hradu. Hrad je zcela 
uzavřený od října minulého roku. Žalobu podala k soudu obecně prospěšná společnost Kverulant, která 
prezidenta vyzvala dopisem k otevření Hradu už v půlce března. K tomu ale nedošlo, proto se společnost 
rozhodla jít soudní cestou. Skupině Kverulant podle jejího zakladatele Vojtěcha Razimy vadí uzavření 
Pražského hradu od samého začátku.  
 

Vojtěch RAZIMA, zakladatel skupiny Kverulant  
My jsme vlastně nikdy panu prezidentu nevěřili, že k tomu má skutečně nějaký legitimní důvod. Podle 
našeho názoru on jenom využil na začátku záminky nedobré bezpečnostní situace, později té covidové 
situace, nikdy ale podle našeho názoru neměl právo ten Pražský hrad uzavřít.  

« zpět na obsah   
    
   

6. Ministerstvo financí prominulo na 2 měsíce daně z přidané hodnoty na respirátory 
třídy FFP2 a vyšší      

02.02.2021  Radiožurnál - Ozvěny dne - publicistika 12:08  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na nahrávku   

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Ministerstvo financí prominulo na 2 měsíce daně z přidané hodnoty na respirátory třídy FFP2 a vyšší. 
Podmínkou je, že se odpuštěna daň projeví na jejich ceně. Rezort tím chce motivovat lidi, aby si tyto 
ochranné pomůcky kupovali a lépe se chránili před novými mutacemi koronaviru. S redaktorem 
Vojtěchem Kovalem si teď připomeneme, co vlastně třída FFP2 znamená a na co si dávat pozor, pokud si 
takový respirátor budeme chtít koupit. Vojto, dobrý den.  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Dobrý den.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Co tedy musí splňovat respirátory třídy FFP2?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Tak ty kategorie FFP 1,2 a 3, zjednodušeně řečeno, říkají, kolik by měl daný materiál nebo ochranná 
pomůcka zachytit prachových částic o velikosti 0,6 µm. U té nejvyšší třídy FFP3 to je 99 % těchto částic. 
U té vládou navrhované třídy FFP2 je to 95 % těchto částic. Třeba Dr. Vladimír Ždímal z Ústavu 
chemických procesů Akademie věd, který se filtrační vlastnostmi materiálů dlouhodobě zabývá nám v 
magazínu Experiment vysvětlil, že toto jsou ale jen laboratorní hodnoty.  
 

Vladimír ŽDÍMAL, vedoucí oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR  
Je to prostě ideální stav a testuje se pouze, jak ten vlastní materiál dobře či hůře propouští daný 
testovací aerosol. Nic to neříká o tom, jak to bude fungovat na obličeji daného člověka.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e106s001&i2=RRRI20210416010000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e033e023&i2=ROR120210202080000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
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Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
To tedy v praxi znamená, že ten respirátor nemusí být až tak účinný?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Je to tak, účinnost toho respirátoru samozřejmě hodně ovlivňuje i to, jak máme nasazený. Pokud ho 
pánové nasazují přes vousy, tak to není ideální, protože to netěsní úplně a pokud má někdo velkou 
hlavu a dlouhý obličej jako já taky třeba pečlivě volit ten typ respirátorů, aby vám dostatečně seděl, aby 
právě zase těsnil kolem lícních kostí a podobně. Navíc ty testy respirátorů jsou nastavené jiné částice, 
než na ty, proti kterým se teď snažíme chránit. Vychází totiž s norem pro ochranu, například v prašném 
prostředí, upozorňuje doktor Ždímal.  
 

Vladimír ŽDÍMAL, vedoucí oddělení chemie a fyziky aerosolů AV ČR  
Ty respirátory se testují aerosolem, který je, jinak velký, než je ten náš koronavirus. Ty částice jsou 
podstatně menší. A za druhé ten test posuzuje jaká hmotnost těch částic prošla a hmotné jsou ty velké a 
ty malé jsou téměř nehmotné, takže ten test vlastně mluví o záchytu něčeho jiného než, o co nám o 
tom, kde v realitě v té pandemii COVID.  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Ta norma je konkrétně nastavená na částice o velikosti 0,6 µm tedy řádově 0,010 milimetru. Částice 
koronaviru mají ale velikost v řádu nanometrů, takže ještě 100× menší.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Tak to úplně neuklidňuje. Když si tedy půjdeme respirátor koupit tak podle čeho si ho máme vybírat? 
Platí, že čím dražší tím lepší?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
No ani to neplatí a tím, že se na konci listopadu zabývala organizace dTest, která v obchodech v 
lékárnách a podobně nakoupila 7 druhů respirátorů a nechala je otestovat v nezávislé laboratoři. 
Přímou souvislost mezi cenou a kvalitou v dTestu nenašli, řekl mi redaktor dTestu Jan Maryška.  
 

Jan MARYŠKA, redaktor časopisu dTest  
I nejlevnější respirátor za 19 Kč byl zároveň nejúčinnější z celého testu a naopak nejdražší za 137 Kč byl 
největším propadlíkem.  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Samozřejmě ale neplatí ani ta opačná závislost, to znamená skutečně na té ceně to vůbec nezávisí. 
Mimochodem jen 3 z těch sedmi testovaných druhů respirátorů skutečně splňovaly normu FFP2. Podle 
Jana Maryšky je ale dobrou pomůckou logo CE tedy certifikát evropské kvality, řekněme, který by tyto 
respirátory taky měli mít.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se rozhodla do dubna prominout daň DPH na 
respirátory FFP2 a vyšší, ale taky na pomůcky s označením N95 a KA95. Třeba předseda výkonné rady 
Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs na Twitteru upozornil, že ta N95 a KN95 se v Česku 
nesmějí v současnosti prodávat, jak to tedy je?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Ono je to trochu složitější. V březnu vydala Evropská unie doporučení, podle kterého členské země 
mohly dle svého uvážení udělovat dočasnou výjimku pro vstup na evropský trh právě respirátorů a 
ochranným pomůckám, které neměly ten evropský certifikát CE nebo nesplnili normu FFP2. Důvod byl 
jednoduchý. Na evropském trhu bylo v té době málo takových pomůcek a bylo třeba je dovézt, co 
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nejrychleji. Například, respektive především z Číny. To je právě ta norma KN 95, to je čínská norma. Na 
jak dlouho tuto výjimku udělí se ale členské státy mohly rozhodnout sami. Konkrétně u nás přestala 
Česká obchodní inspekce přijímat žádosti o tyto výjimky a v červnu loňského roku nicméně jiné státy 
mohly tyto výjimky udělovat na jinak dlouhou dobu, například na rok. Řekl mi mluvčí České obchodní 
inspekce Jiří Fröhlich.  
 

Jiří FRÖHLICH, mluvčí České obchodní inspekce  
Může se stát, že jiný členský stát Evropské unie udělil výjimku, na základě které by i v České republice se 
mohly nacházet výrobky, které nemají ještě posouzeno shodu podle evropských norem. Nicméně jedná 
se o jednotky případů, které Česká obchodní inspekce, pokud zjistí takové výrobky, tak je musí ověřit.  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Nicméně ještě se mohlo stát, že dobíhaly i ty české výjimky, byť by měli už být skončené, ale v 
jednotkách případů stále ještě mohly trvat. Nedávno ta výjimka, pokud udělí jiný členský stát, tak se 
vztahuje, ale na celý evropský trh tedy, případně i německá výjimka se může vztahovat na Českou 
republiku. Nicméně je třeba říct, že ta čínská norma KN95 není tak přísná jako evropská a respirátory by 
sice měli zadržet 95 % prachových částic. Ta Evropská norma ale pomůcky testuje i na záchyt 
parafínového oleje, takže ty FFP2 respirátory, konkrétně proti koronaviru přenášeného kapénkami 
chrání zřejmě lépe.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Jinými slovy teda Česká obchodní inspekce vlastně doporučuje, abychom si už jiné respirátory než ty s 
označením FFP2 nekupovali?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
V podstatě ano. Důležité je to označení FFP2, logo CE, tedy evropského certifikátu a taky návod v češtině 
nebo označení výrobce řekl mi Jiří Fröhlich.  
 

Jiří FRÖHLICH, mluvčí České obchodní inspekce  
Doporučuji spotřebitelům vyhnout se především těm anonymním výrobkům, o kterých nevíme, jestli 
ten výrobce je takový či jiný.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
A objevily se už na českém trhu třeba i nějaké falešné respirátory FFP2?  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Tak na jeden takový pravděpodobný případ upozornil web Kverulant.org. Podle něj Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce koncem loňského roku testoval respirátory firmy Tex-tech, které údajně nesplnili tu 
normu pro FFP2, přestože tak byly označené, a dokonce na sobě mají i to logo CE. Podle Kverulanta 
nebo podle webu Kverulant.org ale tedy neprávem. Web proto podal podnět na Českou obchodní 
inspekci a její mluvčí Jiří Fröhlich mi potvrdil, že se případem už zabývá.  
 

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka  
Vše o respirátorech od redaktora Vojtěcha Kovala. Děkuju za to, na slyšenou.  
 

Vojtěch KOVAL, redaktor  
Hezký den.  

« zpět na obsah   
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7. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout 
žadatelům zprávu úřadu OLAF o kauze Čapí hnízdo      

22.03.2021  Radiožurnál - Ozvěny dne - publicistika 18:10  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na nahrávku   

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Když před třemi lety přišla do Česka zpráva evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o dotační 
kauze Čapí hnízdo, veřejnost se o ní dlouho nedozvěděla skoro nic, protože ministerstvo financí a další 
úřady ji odmítaly poskytnout. Média obsah dokumentu nakonec neoficiální cestou získala, ale teď má 
případ dohru. Městský soud v Praze tehdejší rozhodnutí ministerstva označil za nezákonné. Zrušil ho a 
poslal k dalšímu projednání. Správní žalobu podala organizace Kverulant. Podle ní soudní rozhodnutí 
znamená, že napříště bude těžší veřejnosti odepřít přístup k důležitým informacím. Já zvu do vysílání 
předsedu soudního senátu Milana Taubera. Dobrý večer.  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Dobrý večer.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Proč tedy soud došel k názoru, že ministerstvo financí se rozhodlo zmíněné informace odepřít v rozporu 
se zákonem?  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Ministerstvo financí své rozhodnutí opsalo pod to a zákonný důvod, který spočívá v tom, že se 
neposkytují informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Čili jsme se zabývali tím, zda se v 
posuzované věci jedná o informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. V daném případě 
žalobce požadoval po ministr po ministerstvu financí zprávu OLAFu o vztahující se k dotacím na Čapí 
hnízdo, včetně příloh této zprávy. A dospěli jsme k závěru, že se nejedná o informace o požadavek 
informace vzhledem k činnosti orgánů činných v trestním řízení, protože OLAF není orgánem činným v 
trestním řízení. Není ani orgánem zahraniční nebo nadnárodní justiční spolupráce, na něž by se snad 
dalo rozšíření ten pojem orgány činné v trestním řízení vyložit, tudíž aplikovaný zákonný důvod jaksi 
pojmově vůbec vyloučen a charakteru té žádosti o informace.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Já bych rád zeptal na to, protože k tomuto případu opravdu probíhalo v trestním řízení v Česku. 
Ministerstvo argumentovalo tím, že dokument může sloužit jako důkaz. Kdyby se zveřejnili podrobnosti, 
tak by mohlo být ono trestní řízení zmařeno. Proč takové zdůvodnění před soudem neobstálo?  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Protože tohle zdůvodnění neodpovídá tomu zákonnému důvodů o, který to ministerstvo to odepření 
poskytnout informace o, který to opřelo.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Zkusme si tedy na nějakém hypotetickém příkladu ukázat, za jakých okolností by mělo ministerstvo 
právo informace, tak říkajíc, držet pod pokličkou? Kdyby se jednalo přímo o součást trestního spisu.  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Ona tato zákonná výluka z informační povinnosti, jak v zákoně jsou na přístup k informacím 
konstruována, tak ona už i z důvodové zprávy k novelizaci, kterou byla zavedena do tohoto zákona, tak 
je primárně určena pro ty povinné subjekty, které jsou orgány činnými v trestním řízení, čili primárně 
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orgány policie. Nikoliv primárně pro jiné povinné subjekty, jako jsou orgány veřejné správy typu 
ministerstev.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Měsíc soud v Praze tedy vrátil věc k dalšímu projednání. Nakolik je tohle rozhodnutí pro další instance 
závazné?  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Tak pro ministerstvo financí je závazné v tom, že znovu budou muset posoudit žalobcovu žádost o 
informace a rozhodnout oni tedy buď informaci o celém rozsahu, jak byla požadována zpřístupnit, 
případně zpřístupnit nějakými výlukami, jako třeba osobních údajů.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Organizace Kverulant si myslí, že právě po verdiktu městského soudu bude těžší veřejnosti odepřít 
přístup k důležitým informacím. Má pravdu?  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Ale nemyslím si, že by naše rozhodnutí bylo nějak přelomové, vycházelo v zásadě prostor jazykového 
výkladu zákona.  
 

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor  
Tolik předseda soudního senátu Městského soudu v Praze Milan Tauber. Děkuju vám za rozhovor i za 
vysvětlení. Na slyšenou.  
 

Milan TAUBER, předseda soudního senátu  
Děkuji, na slyšenou.  

« zpět na obsah   
    
   

8. Pražský hrad by se mohl znovu otevřít pro návštěvníky      

16.04.2021  Radiožurnál - Ozvěny dne 8:00  
pořadí: 2  
klíčová slova: Kverulant; Razimy; společnost; Vojtěcha  

 

Odkaz na nahrávku   

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka  
Pražský hrad by se mohl znovu otevřít pro návštěvníky. Dnes o tom má jednat Městský soud v Praze, 
žalobu podala obecně prospěšná společnost Kverulant. V polovině března vyzvala prezidenta k otevření 
hradu. Podle zakladatele skupiny Vojtěcha Razimy není k uzavření komplexu legitimní důvod. Na 
Pražský hrad nesmějí turisté už od loňského října, vrátíme se k tomu po půl deváté.  

« zpět na obsah   
    
   

9. Pražský městský soud rozhodl ve prospěch společnosti Kverulant, která chce 
uspořádat shromáždění na Pražském hradě      

16.04.2021  Radiožurnál - Zprávy 18:00  
pořadí: 7  
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klíčová slova: Kverulant (2); Společnost; společnosti  
 

Odkaz na nahrávku   

Jana GULDA, moderátorka  
Pražský městský soud rozhodl ve prospěch společnosti Kverulant, která chce uspořádat shromáždění na 
Pražském hradě. Vyhověl tak správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo 
tím, že hradní areál není veřejným prostranstvím. Spolek chce protestovat proti dlouhodobému 
uzavření Hradu. Podle kanceláře prezidenta ale nádvoří dál zůstanou veřejnosti uzavřená kvůli vládním 
protiepidemickým opatřením.  
 

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka  
Společnost Kverulant rozhodnutí soudu vítá. Ministerstvo vnitra se má podle pravomocného verdiktu 
případem dál zabývat. Mluvčí Ondřej Krátoška Radiožurnálu potvrdil, že je možné akci uspořádat.  
 

Ondřej KRÁTOŠKA, mluvčí, Ministerstvo vnitra ČR  
Svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra, a je oprávněn konat shromáždění v 
zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě.  
 

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka  
Mluvčí kanceláře prezidenta Vít Novák ale řekl, že policisté demonstranty do areálu Hradu nepustí.  
 

Vít NOVÁK, mluvčí Kanceláře prezidenta republiky  
Ten přístup bude otevřen podle toho, jak jsme jej nahlásili, tedy podle času bohoslužby. V jiném případě 
určitě ne.  
 

Eliška HALAŠTOVÁ, redaktorka  
Novák to zdůvodňuje tím, že Pražský hrad zatím nemá rozsudek soudu k dispozici. Eliška Halaštová, 
Radiožurnál.  

« zpět na obsah   
    
   

10. Kardinál Duka převedl na soukromou nadaci církevní majetek v odhadované 
hodnotě nejmíň čtvrt miliardy      

11.05.2021  Frekvence 1 - Zprávy 12:00  
pořadí: 3  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na nahrávku   

Aleš KOUBA, moderátor  
Kardinál Duka převedl na soukromou nadaci církevní majetek v odhadované hodnotě nejmíň čtvrt 
miliardy, napsal to server Kverulant.org. 2 lukrativní pozemky v pražské Hostivaři, které církev získala v 
restitucích, Dukova nadace obratem převedla na developera Central Group. Nadace za to má dostat 2 
byty, jejich cenu podle webu směnná smlouva neuvádí, Duka nadaci založil jako fyzická osoba a 
jmenoval se předsedou správní rady. Kverulant taky tvrdí, že podle zápisu v nadačním rejstříku lze 
vyvádět její majetek.  

« zpět na obsah   
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11. Dominik Duka      

21.05.2021  Radiožurnál - Dvacítka Radiožurnálu  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na nahrávku   

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
V čem nás v době koronavirové pandemie může inspirovat příběh Jana Nepomuckého. Sluší se, aby 
oslavy světce doprovázel přelet stíhaček nad Vltavou? A proč se představitelé katolické církve liší v 
názor na působení členky Rady České televize Hany Lipovské, kterou do rady nominovala Česká 
biskupská konference? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus je pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Dobrý den, děkuji za pozvání.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
O víkendu se v Praze i v Nepomuku konaly oslavy svátku Jana Nepomuckého. Od jeho blahořečení 
uplyne na konci května přesně 300 let. Vy jste v této souvislosti při sobotní mši zdůrazňoval statečnost 
Jana Nepomuckého s tím, že právě ta je v současné krizi zásadní. Opravdu si myslíte, že v té současné 
situaci je tím nejdůležitějším právě statečnost?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já se domnívám, nejenom v té situaci koronaviru, ale i v celkové celosvětové, politické, ekonomické 
kulturní situaci. Ten letošní svátek svatého Jana Nepomuckého, tak jak jste naznačil, je jakýsi jubilejní, 
300 let od jeho beatifikace. Sám Svatý Jan Nepomucký neprožil koronavir, ale ve svých 15 cirka letech 
určitě zažil dopad morové rány, která prošla naší zemí, nikoliv tak katastroficky, jako tomu bylo v jižní a 
západní Evropě. No a statečnost je potřebná k tomu, protože jsme stále více a více svědky toho, že 
vlastně se nám vytrácí z života.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Statečnost.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ano, protože v této situaci obstojí skutečně ten, kdo dokáže najít svoji identitu, který dokáže na základě 
právě té své identity, a ta je osobní, rodinná, lokální, ale také i etnicko-národní nebo státní, a tak dále. 
Zcela jistě zasahuje i za hranice našeho kontinentu, ale musí si za svým názorem stát, protože všechny 
naše velké postavy, já jsem přitom i svátku zde v katedrále nepřipomenul jenom svatého Jana 
Nepomuckého, ale Jana Sarkandra, připomenul jsem i Jana Husa, připomenul jsem i Jana Palacha. A 
zcela jistě nebudu jaksi tvrdit, že se všemi postoji svatého Jana Nepomuckého můžeme dneska soutěžit, 
máme jinou dobu, ale byl to muž, který dokázal i ve chvíli, kdy jeho okolí, i samotný arcibiskup Jan z 
Jenštejna, podle mého soudu neprojevil dostatek statečnosti, ale on zůstal.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Já se ptám i proto, že před 10 lety, při minulém kulatém výročí blahořečení Jana Nepomuckého, jste v 
glose pro Radiožurnál zdůrazňoval u Jana Nepomuckého jinou věc. Když budu citovat: Můžeme být hrdí 
na to, že jsme světu dali tohoto muže, který se často snažil stavět mosty porozumění mezi rozvaděnými 
stranami. To jsou vaše slova 10 let stará z vysílání Radiožurnálu.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Není právě to stavění mostu k porozumění mezi zastánci různých názorů v té současné společnosti ještě 
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zásadnější než ta statečnost?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
A tak zcela jistě, že jako pojetí člověka, jeho integrity patří podle starého Aristotela. On byl mnohem 
mladší, když umíral, než já. Čtyři základní cenností, tedy můžeme říci etické postoje, a to je rozvážnost, 
trpělivost, spravedlnost a statečnost. A můžeme říci že bychom je na svatém Janu Nepomuckém nalezli. 
Myslím, že mosty se stavěly, mosty se staví, proto také postavit most, Karlův most, to byla historická 
událost a do jisté míry jsme na ni hrdí dodnes. Ale nepostavíme most, když nebudeme mít statečné lidi.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Mimochodem, vy jste v sobotu řekl, že Jan Nepomucký je po pražském Jezulátku druhým nejznámějším 
Čechem na všech kontinentech. Není to přece jenom příliš velká nadsázka?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já myslím z těch českých postav určitě. Víte, já když jsem se poprvé dostal do svobodného světa, červen 
srpen 1989, kdy mě /nesrozumitelné/ církev do Spojených států na zasedání generální kapitoly 
dominikánů, tak mi jeden americký kněz, dominikán českého původu, který jaksi neuměl už česky, tak 
takovou poloangličtinou, poloviční češtinou mně říká: A víš, který Čech je nejznámější. No a já jsem mu 
říkal: No tak svatý Jan Nepomucký. A tady mně, odpověděl, tak jako vaší otázkou. Ne.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Pražské Jezulátko  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Pražské Jezulátko, to je v každém kostele v USA. Nejenom v USA. Jsem se s ním setkal v Latinské 
Americe, na Filipínách je a tak dále.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Sobotní svatojánské slavnosti v médiích trochu zastínil spor o to, jestli při té příležitosti mají letět nad 
Vltavou stíhačky. Proti tomu se postavil pražský primátor Zdeněk Hřib, proč jste chtěl, aby stíhačky nad 
Vltavou letěly, jak to souvisí s Janem Nepomuckým?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak víme, že svatý Jan Nepomucký pilot nebyl, já jsem chtěl být v dětství pilotem, otec byl u letectva, ale 
to bylo dáno tím, že vzhledem ke zvýšené hladině. My děláme vždycky velikou poradu, ta se nemohlo 
letos konat, takže bych řekl ano, já jsem ten, kdo je členem toho přípravného výboru, také podepisuju 
pak žádosti, abych v některých případech jim dodal váhu, protože vzhledem ke spolupráci s armádou 
jsem celých více než 12 let byl teda jaksi delegátem pro spolupráci s armádou ve vysílání vojenských 
duchovních, tak jsem to byl já, kdo to podepisoval. Ale důvod byl ten, že se říkalo: nebudou parašutisté, 
protože s větrem jsou problémy. Nebudou otužilci, nebudou lodě. Přece jenom těch 30 let by to chtělo 
nějakým způsobem pro pražské obyvatelstvo připomenout, protože tady se podařilo těm inspirátorům 
doopravdy znovu vrátit jaksi ten pražský rozměr těmto oslavám. No a protože bylo možné teda oslovit 
armádu, armáda také přislíbila všechno jaksi by se to zařídilo, že žádné námitky nebyly. Pan primátor 
přišel teda s tou výhradou, že tento hluk by rušil ptactvo a na základě dohody, tak jsme se rozhodli, i 
když by to mohlo být, že není potřeba, abychom jaksi vyvolávali spor, postavili jsme most. A někteří měli 
obavy, jak pražský arcibiskup vyhazuje peníze, tak tyto přelety, to je součást cvičení armády.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Zkoušel jste to vysvětlit panu primátorovi? Mluvili jste o tom spolu?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Nemluvili jsme, protože s ním hovořil hlavní pořadatel pan inženýr berman.  
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Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Myslíte si, že by se to hodilo, přece jenom oslava takovéhoto světce, patří k tomu let stíhaček?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
A ten let stíhaček skutečně měl nahradit ty výsadkáře, kteří vlastně pak tvoří ty světla. Hodilo se to k 
tomu, protože vždycky ty svatojánské slavnosti Navalis byly spojovány s hudbou, s ohňostrojem od 
barokních dob. Ohňostroj, ten také jaksi namítal pan primátor Hřib v minulém roce nebo předminulém 
roce, že vlastně to ruší ptactvo. Mohu říci, že vím, že teda se ozvaly hlasy, že ona formule 1 na Karlově 
mostě nerušila ptactvo, že ohňostrojů v Praze je skutečně nekonečné množství, tak to nechám úsudku 
posluchačů.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A při těchto argumentech budete třeba usilovat, aby se to zopakovalo za rok, respektive nezopakovalo, 
aby za rok ty stíhačky opravdu Prahou proletěly?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ne, to já si jako nemyslím, protože oni lítají 8. května a podobně. A věřím tomu, že snad bude teplejší 
počasí, že se vrátí ti parašutisté, anebo ty fregaty, které jsou tak, jako bych řekl historicky věrohodnější.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého 
rozhlasu Plus. Pane kardinále, váš nástupce v čele České biskupské konference, olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner podle svých slov vyzval radní České televize, nominovanou právě ˇČeskou biskupskou 
konferencí Hanu Lipovskou, aby se členství v radě vzdala, aby abdikovala, vy jste naopak v úterý na 
sociálních sítích Haně Lipovské vyjádřil podporu, znamená to, že jste přesvědčen, že paní Lipovská dělá 
práci radní České televize dobře?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak tady já bych chtěl trošku udělat takový ten korektiv, protože vyjádření, jak pana arcibiskupa nebylo 
od toho úterka tohoto týdne, ale bylo, pokud se nemýlím, 12. května. A moje vyjádření je ze 14. dubna.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Ale znovu jste ho dal s komentářem na Twitter v tomto týdnu toto úterý.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
No tak já Twitter neobsluhuju.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Dobře, někdo vaším jménem dal. Je to váš profil, který nese vaše jméno?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já se nevzdávám jakoby zodpovědnosti a popřel bych to, co jsem řekl o svatém Janu Nepomuckém. To 
bych byl obyčejný zbabělec, ale protože došlo určité k věci, kterou bych chtěl říci, že je problémem, a to 
je problémem, vezmete-li si mobil, najednou tam sdílíte postavu pana arcibiskupa. Je biskupská 
konference, já jsem odjížděl předčasně. Tak mě to jako tak trošičku překvapilo, no přece se o tom 
nejednalo na té biskupské konferenci. Ta fotografie i takovej ten jako titulek jako vyvolával dojem, že to 
je postoj celé biskupské konference, a tak došlo tedy jaksi k takové bych řekl zrychlené odpovědi, ale 
toto je můj názor, proč, my jsme o tomto problému několikrát museli debatovat, jak mezi biskupy, tak i 
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Já nesu zodpovědnost, že jsem byl ten, kdo navrhl paní 
Lipovskou do Rady České televize z důvodu, že ten, kdo měl tyto věci na starosti, zemřel. A bylo mojí 
vinou jako předsedy komise pro média, že skutečně mně vypadl jaksi z paměti tento úkol. Takže, jestliže 
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zde byla ona. Několikrát zdůrazňuji, že je to ekonomka, že je to člověk, který jaksi má morální kredit. A 
my jsme navrhli, zvolil ji parlament. A tím pro nás jaksi bych řekl, ten úkol navrhovatele, je splněn. To 
ostatní se pak odehrává na tý bázi rady České televize.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Pardon, já se omlouvám, já vás nerad přerušuji, ale jestli se můžu vrátit k té mé otázce, jestli si myslíte, 
že paní radní Lipovská dělat práci radní České televize dobře?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já nemohu posoudit jednu věc. Jestliže televize, rada televize má například jako první úkol rozpočet, pak 
jsou tam i další otázky, já nemám žádné zpravodajství než to, co zazní v médiích. Takže já nejsem 
opravdu kompetentní se vyjadřovat.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A ty informace z médií vám nestačí k tomu, abyste si udělal obrázek?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ne, ty mě opravdu nestačí.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A třeba s paní Lipovskou přímo jste o tom nemluvil v poslední době?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Nemluvil, protože jako bych řekl, opravdu nechci ji ovlivňovat, protože paní Lipovská tam není proto, 
aby tam dělala, hájila zájmy církve. Ona musí tam hájit zájmy tedy těch občanů a přispěvovatelů a vím, 
že došlo k tomu střetu ze strany pana ředitele Dvořáka, že jaksi se obrátil na soudní jednání. A já 
souhlasím s tímto krokem, protože...  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Pardon, vy souhlasíte s trestním oznámení, které podal pan ředitel Dvořák.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já to nepovažuju za trestní oznámení. Já to považují za požadavek, aby nezávislý orgán rozhodl, kdo má 
pravdu. Protože média neodpovídají na námitky paní Lipovské, ano, neodpovídají také ani ze strany 
pana ředitele, jestli je střet zájmů, nebo není. Víme, že toto jsou spory, které rozdělují společnost. Já ji 
nebudu rozdělovat, ale paní lipovská pro mě, nakolik já to vím, neudělala krok, který by ji diskreditoval 
jako odbornici na ekonomiku. A nemohu jaksi rozhodovat, zda paní Lipovská ví přesné, bych řekl, nebo 
dělá přesné kroky, které tomu odpovídají. Proto nebudu, bych řekl, ubližovat nikomu.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Předseda České biskupské konference pan Graubner v tom prohlášení, o kterém jsme mluvili, mimo jiné 
píše, cituji: Aktivity a chování paní Ing. Hany Lipovské mě po jejím zvolení do Rady České televize 
překvapily, mrzí mě, že členka rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že 
hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti. To 
jsou slova vašeho kolegy, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Vy tyto obavy nechápete a 
nesdílíte?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Podívejte se, jestliže já vidím mediální lynč paní Lipovské. A znám své lynče, tak nemůžu říct, že to je 
projev veřejnosti. Je to projev určitých médií.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
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Máte pocit, že pan Graubner se připojil k tomu lynči?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ne, to nemám, protože on to neříká, on jí řekl, aby zvážila, a to není výzva k vystoupení, odstoupení, to 
je zvážení.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
To znamená vy slova, aby zvážila své setrvání v Radě České televize a abdikovala, když přečtu celou tu 
větu, nechápete jako výzvu k abdikaci.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Nechápu, poněvadž ona musí nejprve si zvážit.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Když je tam napsáno, aby zvážila a abdikovala.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ona, když zváží tak musí se rozhodnout, jestli bude nebo nebude abdikovat.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Mimochodem mluvil jste o tom s kolegou Graubnerem.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Samozřejmě, že ano.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Vyříkali jste si to, dospěli jste k nějakému závěru?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Samozřejmě. Přesně tak.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Jaký ten závěr je?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Jaký, že každý máme trochu odlišný názor. Ale biskupské konferenci není, jako bych řekl orgán, který 
zavazuje k tomu, že musíme všichni myslet jednomyslně. Poněvadž to není otázka církevní, je to otázka 
společenská.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Neměl by člověk nominovaný církví do Rady České televize být tou osobou, která se právě snaží stavět 
ty mosty k porozumění, jak jsme o tom mluvili před chvílí v souvislosti s Janem Nepomuckám?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak já vám, ale musím odpovědět, že paní Lipovská je jeden z členů a jestliže dvě třetiny mají stejný 
názor jako paní Lipovská, oni s ní hlasují. Tak já si tedy nejsem jistý, kdo má v demokratické společnosti 
pravdu ale někteří, jako pan Zajíc a podobně...  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Já se omlouvám, ale to přece není pravda, že ve všem hlasují dvě třetiny rady s paní Lipovskou, když se 
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třeba podíváme na poslední jednání rady, paní lipovská tam navrhovala usnesení, že pan ředitel Dvořák 
nesplnil zadání rady. Nakonec pro to usnesení hlasovala pouze sama, objektivně pan ředitel odpověď 
poslal, to nakonec uznala i paní Lipovská. Když se podíváme na Facebook paní Lipovské tak za 
posledních 14 dní 85 % jejich příspěvků se týká údajného střetu zájmů Petra Dvořáka. Nemáte pocit, že 
paní Lipovská ztratila nadhled a že v podstatě se dostala do osobního sporu s panem Dvořákem?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ne. Pane redaktore, já ho nemám z toho důvodu, protože já skutečně nejsem sledovatel, jak jsem vám 
řekl, těch jednotlivých institucí a tam probíhá život, tak jak probíhá a Duka nemá žádný pravomoce, aby 
se stal nějakým arbitrem, rozhodovatelem. To je můj postoj, na něm stojím a myslím, že to téma jsme 
vyčerpali  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A ani to, že jste navrhl paní Lipovskou, pro vás neznamená, že byste se do toho ponořil více a více 
sledoval ty informace?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já na to nemám čas a ty informace mně nikdo neposílá.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zůstává arcibiskup pražský kardinál 
Dominik Duka. Vy jako arcibiskup pražský, lidově řečeno, přesluhujete, před třemi lety v den svých 
pětasedmdesátých narozenin jste poslal do Vatikánu rezignační dopis. Máte nějaké aktuální zprávy, jak 
intenzivně Vatikán hledá vašeho nástupce?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak, že bych měl přesné zprávy, nemám. Vím, s tím mě seznámil i pan nuncius, že bude muset zahájit 
jako výběr, protože ho čeká, bych řekl, jmenování pěti nových biskupů v rozmezí dvou roků, a tak že k 
tomu musí přistoupit, vím, že tento proces postupuje, ale jeho, bych řekl, protagonisty a datum, kdy 
bude ukončen, to myslím zatím neví nikdo, takže musíme čekat.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Bude to s vámi někdo konzultovat z Vatikánu, nebo to půjde úplně mimo vás?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Na to vám nemohu odpovědět, tady nejsem ani vázán tázáním, ani jako bych řekl nějakým tajemstvím. 
To já nemohu vědět.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Na druhé straně máte zkušenost, když jste nastupoval do této funkce, jak to tehdy probíhalo.  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
A tak, jako bych řekl bezprostředně Vatikán do toho už vstupuje až v poslední fázi. A dvakrát proběhlo o 
mne takovéto jakoby ošetření. A probíhá mimo, ne úplně, protože nakonec jste seznámen a máte týden 
na rozmyšlenou, abyste řekl, zda přijímáte, či nepřijímáte.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
To znamená, že ten, kdo potom bude jmenován, má jenom týden, ten se dozví týden před jmenováním?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Ano. Doufám, že to tak je.  
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Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A vy tedy žádnou představu, jestli to bude v nejbližších měsících, nebo v letošním roce, nebo příští rok, 
nemáte?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak já můžu říci, když si najdete takzvaný RC monitor, tak je tam článek jednoho našeho pracovníka, 
který se tím velmi zabýval, tak tam dává ty možné, bych řekl, termíny, které se k tomu mohou vázat.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Pro nás, kteří jsme to nečetli, můžete reprodukovat, které to jsou?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak já se domnívám, že to je pozdní podzim tohoto roku, ale nechci být špatným prorokem, ani bych 
řekl doleva, ani doprava.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Ještě jedna věc. Spolek Kverulant v minulém týdnu publikoval článek, který vás obviňoval z toho, že jste 
vyvedl část církevního majetku, konkrétně pozemky v Praze-Hostivaři v hodnotě čtvrt miliardy korun do 
vaší nadace. Pražské arcibiskupství se proti tomu článku ostře ohradilo, mimo jiné uvedlo, že to není 
vaše osobní nadace. Poukázalo na zakládací listinu, která je mimochodem v obchodním rejstříku. Ta 
výslovně stanoví, že v čele té nadaci musí být arcibiskup pražský. Ve vedení další představitelé 
arcibiskupství. Na základě vaší žádosti potom soud v předběžném opatření rozhodl, že Kverulant zatím 
musí tu zprávu stáhnout, chystáte nějaké další právní kroky v této věci?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak já se domnívám, že ty právní kroky nastanou na základě toho, že oni to tak, pan Kverulant je tedy v 
té situaci, kdy mu byla dána výpověď z hlediska pracovní kázně. A on se odvolal, takže i, a nyní 
neuposlechl, možná, že mohl uposlechnout v posledních dnech, ale v ty první dny neuposlechl a jaksi 
nesundal to z těch svých sítí, tak asi to bude součástí toho celkového, jako bych řekl soudního řízení.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Můžete vysvětlit, proč k tomu převodu pozemků na nadaci u majetku pražského arcibiskupství došlo?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Protože my nemůžeme nebo bychom měli zbytečný, bych řekl, personál, zaměstnance, kteří by se jaksi 
museli těmito otázkami zabývat. Čili tyto pozemky se stanou součástí, bych řekl, toho ekonomického 
plánu, kdy na základě toho majetkového vyrovnání církev a stát, musí vlastně potom zabezpečovat naše 
aktivity. V tomto smyslu je to smysluplné zakládání nadací, protože tyto nadace, jaksi s nimi hospodařila 
církev od středověku a hospodaří s nimi na celém světě doposud.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Bývalý církevní soudce Jan Rozek pro server iDNES.Cz tvrdil, že k takovým převodům je potřeba souhlasu 
Vatikánu a vy, že ho téměř jistě nemáte, máte ho?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Víte, až bude pan bývalý soudce skutečný právník a bude znát právo, má možnost se obrátit na 
nunciaturu. Ale jemu speciálně ani přes Český rozhlas nebudu nic vzkazovat.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A našim posluchačům, kteří třeba četli ten článek a mohou mít názor, že tedy to bylo proti...  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
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Mohou mít, nebylo to proti ničemu. Je to normální proces. protože já jsem s žádnými penězi 
nehospodařil.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
To znamená nemůžete říct, jestli to souhlas Vatikánu má, nebo nemá?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
To má, protože to je součástí celé koncepce jako hospodaření církví, kam také posíláme, jako bych řekl, 
vyjádření. Potom ty naše bych řekl generální soubory, spíše teda svodky, rovněž tak teda jsme i v 
Nepomuku obdrželi dopis, který nás vyzývá k tomu, abychom postupovali ukázněně, a tak dále.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
O čem tahle kauza vypovídá, ptám se i proto, že váš mediální poradce Štěpán Rob na Facebooku v téhle 
souvislosti poznamenal, že poprvé zkouší ovlivnit výběr pražského arcibiskupa developeři, tušíte, kam 
tím míří?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak může s tím mířit k té kauze pana Sekyry, ale protože já s touto kauzou fakticky se nikdy se jako 
nezabýval. A pražské arcibiskupství nevedlo žádné, jako bych řekl jednání, dohody s panem Sekyrou, tak 
tady těžko bych mohl odpovídat, poněvadž bych mohl ublížit jedné nebo druhé straně.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Máte vy jako pražský arcibiskup pocit, že nějaký developer ovlivňuje to, kdo bude vaším nástupcem?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Tak jako bych řekl určitě přímo to možné není. Ale je nepřímo možné vyvolávat atmosféru. A z té 
atmosféry potom ti, kteří třeba mají možnost navrhovat, tak mohou podle toho se jako částečně 
přizpůsobit nebo ovlivnit.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
A tohle máte pocit, že se děje?  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Já ten pocit nemám. Protože já nad tím nepřemýšlím, já spíše musím přemýšlet nad tím, abych některé 
ty úkoly, které jsem tady jaksi zahájil, tak abych je dokončil, abych mohl, jak se lidově říká předat svému 
nástupci, dá-li pánbůh, čistý stůl.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, pražský arcibiskup, kardinál Dominik 
Duka. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, na slyšenou,  
 

Dominik DUKA, kardinál, arcibiskup pražský  
Na shledanou.  
 

Tomáš PANCÍŘ, moderátor  
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.  

« zpět na obsah   
    
   

12. Český prezident Miloš Zeman v neděli jmenoval novým premiérem Petra Fialu      
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28.11.2021  ČRo Plus - Názory a argumenty  
pořadí: 1  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na nahrávku   

Jan FINGERLAND, moderátor  
Český prezident Miloš Zeman v neděli jmenoval novým premiérem Petra Fialu, a to přes plexisklovou 
stěnu. Ten se tak poprvé oficiálně od říjnových voleb stal mužem, který sestavuje vládu. Bude tato vláda 
důvěryhodná, ne kvůli groteskní proceduře ale svému složení? Nad tím se zamýšlí publicista 
spolupracovník Českého rozhlasu Jan Vávra.  
 

Jan VÁVRA, komentátor Českého rozhlasu  
Obě koalice, které získaly ve volbách nadpoloviční většinu hlasů a díky tomu dnes sestavují vládu, 
nevyhrály ani tak díky svým propracovaným programům, ale především díky touze voličů zbavit se 
trestně stíhaného premiéra, který se navíc ocitl v masivním střetu zájmů. Největším problémem Andreje 
Babiše, daným do značné míry jeho minulostí, nebyl pro většinu jeho odpůrců sklon k populismu a 
chaotické řízení státu, ale nedůvěryhodnost. Když nadšení nad společným vítězstvím odeznělo a obě 
koalice řeší obsazení postů v budoucí vládě, ukazuje se, že důvěryhodnost navrhovaných ministrů řeší 
překvapivě rozpačitě. Prvním případem je pomalá a neurčitá reakce hnutí STAN na problematické 
podnikatelské aktivity jejich kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika, který přes investiční 
fond nepřímo ovládá tři solární elektrárny, čímž by se mohl ocitnout ve střetu zájmů. Druhým 
problémem je pak jeho půjčka od neprůhledné kyperské firmy. Tento případ byl, byť poněkud pozdě 
nakonec vyřešen samotným Michalikem, což jak se zdá vedení hnutí STAN zaskočilo. Alespoň 1. 
místopředseda STANu Jan Farský si podle svých slov nemyslí, že měl Michalik odstupovat, protože prý 
nedělá nic nelegálního. Za všechno může špatná komunikace, což už je obvyklá výmluva našich politiků. 
Na seznamu budoucích ministrů ale figuruje politik, který je v médiích i některými koaličními partnery 
zpochybňován mnohem častěji. Je to kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek. Také jemu je 
vytýkán střet zájmů, protože jeho manželka je exekutorka, což evidentně ovlivňuje jeho názory na tolik 
diskutovaný exekuční byznys. "Nedělejme z dlužníků nějakou Annu proletářku," prohlásil například 
během projednávání insolvenčního zákona. Pavel Blažek se také ocitl kvůli svému působení při 
zastupování státu v kauze Diag Human na černé listině politiků, kterou zveřejnila obecně prospěšná 
organizace Kverulant. Kvůli tomu čelil v roce 2012 i trestnímu oznámení. Nejnověji se ocitl v médiích v 
souvislosti s vyšetřováním takzvané kauzy Stoka v Brně, kde jde kromě jiného o manipulaci s 
přidělováním městských domů a bytů. Sám Blažek ovšem nařčení z účasti na ovlivňování veřejných 
zakázek na radnici Brno-střed odmítá. Podle některých médií byl sice společně s několika dalšími politiky 
ODS vyšetřován, obviněn ale nikdy nebyl. Po hrozivém propadu preferencí si ODS zvolila do svého čela 
skandály neposkvrněného politologa Petra Fialu. Údajně tomu hodně pomohl právě Pavel Blažek. Petr 
Fiala skutečně stranu vytáhl zpět na výsluní. Dnes, kdy bude mít ODS premiéra a silné postavení ve 
vládě, ale můžeme pozorovat návrat politických harcovníků, kteří svá nejlepší léta prožili v ODS v době, 
kdy zde měli hlavní slovo takzvaní kmotři. Kromě Pavla Blažka jde o nového předsedu pražské 
organizace Marka Bendu nebo jihočeského hejtmana Martina Kubu. Přitom právě skandály z tohoto 
období umožnily Andreji Babišovi hovořit o České republice jako o Palermu a zahájit tak svůj pochod do 
Strakovy akademie. Již mnohokrát bylo řečeno, že v dnešní době, kdy mnohem větší roli než fakta hrají 
pocity, následují lidé takového vůdce, ke kterému pojmou důvěru. Zatím se zdálo, že si to obě vítězné 
koalice uvědomují. Bylo by tedy škoda, kdyby na otázku důvěryhodnosti hned při porcování medvěda 
zapomněly.  

« zpět na obsah   
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TELEVIZE  

13. Kauza Čapí hnízdo: Nezveřejnit závěry OLAF bylo chybou      

22.03.2021  NOVA - Odpolední Televizní noviny  
pořadí: 17  
klíčová slova: Kverulant; organizací  

 

Odkaz na nahrávku   

redaktor  
Městský soud v Praze rozhodl, že ministerstvo financí rozhodlo nezákonně v souvislosti s dotační kauzou 
Čapí hnízdo, ve které čelí obvinění premiér Andrej Babiš. Ministerstvo podle soudu pochybilo, když 
organizací Kverulant neposkytlo závěry vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Ten v 
roce 2017 ukončil šetření s tím, že v souvislosti s evropskou dotací ve výši 50 000 000 Kč pro farmu Čapí 
hnízdo existuje podezření na dotační podvod.  

« zpět na obsah   
    
   

14. Kauza Čapí hnízdo: nezveřejnit závěry OLAF bylo chybou      

22.03.2021  NOVA - Televizní noviny  
pořadí: 14  
klíčová slova: Kverulant; organizací  

 

Odkaz na nahrávku   

redaktor  
Městský soud v Praze rozhodl, že Ministerstvo financí rozhodlo nezákonně v souvislosti s dotační kauzou 
Čapí hnízdo, ve které čelí obvinění premiér Andrej Babiš. Ministerstvo podle soudu pochybilo, když 
organizací Kverulant neposkytlo závěry vyšetřování evropského úřadu pro boj proti podvodům. Ten v 
roce 2017 ukončil šetření s tím, že v souvislosti s evropskou dotací ve výši 50 000 000 Kč pro farmu Čapí 
hnízdo existuje podezření na dotační podvod.  

« zpět na obsah   
    
   

15. Spor o zprávu OLAF      

22.03.2021  Prima - Hlavní zprávy  
pořadí: 24  
klíčová slova: Kverulant; Organizaci  

 

Odkaz na nahrávku   

Eva PERKAUSOVÁ, moderátorka  
Ministerstvo financí podle soudu nezákonně zadržovalo informace o dotačním sporu. Organizaci 
Kverulant odmítlo poskytnout zprávu evropského úřadu pro boj proti podvodům o dotační kauze Čapí 
hnízdo.  

« zpět na obsah   
    
   

16. Ministerstvo financí mělo zveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
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podvodům ohledně Čapího hnízda      

23.03.2021  Seznam.cz TV - Večerní zprávy  
pořadí: 6  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na nahrávku   

redaktor  
Ministerstvo financí mělo zveřejnit zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům ohledně Čapího 
hnízda. Pražský městský soud vyhověl stížnosti organizace Kverulant. Ministerstvo původně odtajnilo 
rozhodnutí OLAFu v neúplném znění a tím podle Kverulanta nahrálo zájmům obviněného premiéra 
Babiše.  
 

redaktor  
/Na hudebním festivalu EuroArt Praha online zahrálo rakouské dívčí kvarteto Selini Quartet. Kvarteto 
mělo původně v této době koncertovat v Česku. Hudebnice zahrály skladby Josepha Haydna, Samuela 
Barbera nebo Wolfganga Amadea Mozarta./  

« zpět na obsah   
    
   

17. Spor o uzavření Pražského hradu      

16.04.2021  ČT 24 - Události, komentáře  
pořadí: 11  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na nahrávku   

Michal KUBAL, moderátor  
Soud rozhodoval ve sporu o uzavření Pražského hradu. A zastal se organizace Kverulant, která chce v 
neděli uspořádat v areálu shromáždění. Věcí se má podle verdiktu znovu zabývat Ministerstvo vnitra. 
Tento úřad i magistrát mají za to, že rozsudek umožňuje konání akce. Hrad nesouhlasí.  

« zpět na obsah   
    
   

18. Soud zrušil uzavření Pražského hradu      

16.04.2021  ČT 24 - zprávy ve 12  
pořadí: 10  
klíčová slova: Kverulant (4); organizace (2); organizaci; Společnost  

 

Odkaz na nahrávku   

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka  
Městský soud v Praze vyhověl žalobě organizace Kverulant a zrušil rozhodnutí Ministerstva vnitra o 
uzavření Pražského hradu. Společnost Kverulant ji podala kvůli tomu, že ministerstvo a pražský 
magistrát neumožnily pořádání shromáždění na hradním náměstí U svatého Jiří. Další informace přidá 
Klára Bazalová. Kláro, pěkné poledne. Jak soud zrušení rozhodnutí ministerstva zdůvodnil?  
 

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka  
Hezké poledne. Celý spor o to, jestli areál Pražského hradu je nebo není veřejným prostranstvím, 
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protože pokud nějaké místo je veřejným prostranstvím, pak se tam můžou konat veřejná shromáždění i 
bez souhlasu vlastníka nebo správce. Jak pražský magistrát, tak Ministerstvo vnitra ale rozhodli, že nejde 
o veřejné shromáždění, a proto po organizaci kverulant požadovaly souhlas od Pražského hradu. Teď se 
ale pražský městský soud zastal právě této organizace a řekl Ministerstvu vnitra, aby znovu všechny 
podmínky přehodnotilo. Rezort vnitra totiž míní, že hlavním znakem veřejného prostranství je, aby tam 
kdokoliv kdykoliv mohl volně jít, a jelikož Pražský hrad má jakýsi návštěvní řád, jsou tam například 
omezené otevírací doby, tak se nejedná o veřejné prostranství, a právě tyto podmínky má rezort znovu 
zkoumat. Soud mluvil o tom, že se nemá zaměřit pouze, zjednodušeně řečeno, na ten návštěvní řád a 
právě na toto omezení. Před malou chvílí nám tady ředitel a zároveň zakladatel organizace Kverulant 
oznámil, že tedy skutečně v neděli 8. dubna se v areálu Pražského hradu bude konat zmíněné 
shromáždění a verdikt, ten je pravomocný.  

« zpět na obsah   
    
   

19. Soud o otevření Pražského hradu      

16.04.2021  ČT 1 - Události  
pořadí: 5  
klíčová slova: Kverulant (3); org; organizace; RAZIMA; společnosti; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na nahrávku   

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka ČT  
Soud se zastal spolku Kverulant, který si stěžoval na uzavření Pražského hradu pro veřejnost. Na místě 
chtěl uspořádat shromáždění. Ministerstvo vnitra argumentovalo tím, že prostor není veřejným 
prostranstvím, to ale verdikt odmítl a vyhověl správní žalobě. Případ sleduje Jiří Hynek. Jiří, jak soudci to 
rozhodnutí odůvodnili a znamená to, že se tedy Hrad pro lidi otevírá?  
 

Jiří HYNEK, redaktor ČT  
Ano, tak soud se neztotožnil s tím názorem Ministerstva vnitra, že území, které je tady za mnou, je 
neveřejným prostorem. Ministerstvo vnitra říkalo, že neveřejný prostor je to proto, že tady platí určitá 
režimová opatření, že tady lidé musejí projít bezpečnostní kontrolou a tak dále, ale podle soudu jistý řád 
na určitém území neznamená automaticky, že to území je neveřejné. Co se týká toho automatického 
otevření areálu, no tak zatím to je vcelku nejasné, protože mluvčí hradu dnes reagoval tak, že řekl, že 
celý areál je uzavřen na základě opatření vlády, které se týká pandemie covidu, nicméně Ministerstvo 
vnitra sdělilo, že to shromáždění společnosti Kverulant se po dnešním výroku soudu tady v areálu může 
konat, s tím se ztotožnil i pražský magistrát, tak uvidíme v podstatě až v den konání, což má být v neděli, 
jak ta situace se vyřeší. Co se týká vlastně uzavření hradu, tak on není úplně neprodyšně uzavřený, 
protože část zahrad je pro veřejnost otevřená a také lidé mohou pravidelně chodit do katedrály na mši. 
Poslechněme si, jak na výrok soudu reagovaly obě zúčastněné strany.  
 

Vojtěch RAZIMA, zakladatel a ředitel organizace Kverulant.org  
Očekávám, že Kancelář prezidenta republiky se seznámí s tímhle rozsudkem a v několika málo dnech 
pana prezident Zeman bude natolik velkorysý, že jaksi přivolí tomuhletomu právu veřejnosti a hrad 
otevře.  
 

Jan POTMĚŠIL, právní zástupce Ministerstva vnitra  
Zatím z toho odůvodnění jsme se nedozvěděli odpovědi na úplně všechny otázky, takže my spíš budeme 
čekat na písemné vyhotovení rozsudku.  

« zpět na obsah   
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20. Prezident nemá právo uzavírat areál Pražského hradu      

17.04.2021  Seznam.cz TV - Večerní zprávy  
pořadí: 4  
klíčová slova: Kverulant; Organizace  

 

Odkaz na nahrávku   

redaktor  
Prezident nemá právo uzavírat areál Pražského hradu. Rozhodl o tom soud. Organizace Kverulant 
svolala na víkend ke katedrále svatého Víta veřejné shromáždění. Ministerstvo vnitra ale chtělo akci 
zakázat, protože Hrad podle něj není veřejným prostranstvím. Pražský městský soud se spolku zastal a 
shromáždění povolil.  

« zpět na obsah   
    
   

21. Otevírají muzea, galerie a památky      

03.05.2021  ČT 1 - Události v regionech - Praha  
pořadí: 13  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na nahrávku   

Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka  
V Česku znovu otevírají také muzea a galerie. Zatím tedy stejně jako druhý stupeň základních škol jen v 
sedmi krajích včetně Prahy. Návštěva je možná za dodržování hygienických pravidel. Lidé musejí 
respektovat rozestupy a používat respirátory. V hlavním městě se po půl roce opět otevřela některá 
místa, třeba Staroměstská radnice, petřínská věž a nebo Hrad.  
 

Ivana MALÁ, redaktorka  
Prázdné Hradčanské náměstí. Brána do Hradu zavřená. Včerejší záběry. Zato dnes už se po nádvoří lidé 
procházeli. Turisté i místní gymnazisté. /ukázka/  
 

Lenka ŽIŽKOVÁ, učitelka, Gymnázium Nad Štolou  
U nás dneska probíhají přijímačky, tak my bohužel nemůžeme zrovna být v budově, jsme rádi, že se nám 
to sešlo s tím, že už je zase otevřen Pražský hrad, takže jsme se šli podívat.  
 

Ivana MALÁ, redaktorka  
O tom, že je areál Hradu veřejný prostor a lidé v něm můžou trávit čas, rozhodl na žádost spolku 
Kverulant v dubnovém rozsudku soud. Dnes se po půl roce otevřely prostory kompletně včetně budov a 
svatovítské katedrály. /ukázka/  
 

Ivana MALÁ, redaktorka  
Vyžadují se rozestupy. Ty má v chrámu dodržovat v jeden moment jen 160 lidí.  
 

Jan PASTOR, mluvčí Správy Pražského hradu  
Zakázané jsou také skupinové prohlídky, to znamená, že budeme vpouštět do objektu opravdu jenom 
po jednotlivcích.  
 

Ivana MALÁ, redaktorka  
Katedrála a kousek vedle další dominanta Prahy. Schody petřínské rozhledny můžou lidé už taky zdolat. 
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A pár metrů, možná i kilometrů se projít v galeriích a muzeích. Galerie hlavního města Prahy láká 
například na výstavu Františka Skály v Domě U Kamenného zvonu anebo také sem do Domu fotografie v 
Revoluční ulici. Kulturní zážitek po měsících můžou mít nejenom lidé v metropoli, ale i v dalších šesti 
regionech. Redakce a Ivana Malá, Česká televize.  

« zpět na obsah   
    
   

22. NSS rozhodne, zda je Hrad veřejným prostranstvím      

15.06.2021  ČT 24 - Studio ČT24 - Zprávy 11:00  
pořadí: 3  
klíčová slova: Kverulant; organizaci  

 

Odkaz na nahrávku   

Daniel TAKÁČ, moderátor  
O tom, jestli jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, bude rozhodovat Nejvyšší správní 
soud. Ministerstvo vnitra spolu se Správou Pražského hradu podali kasační stížnost proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, ten v polovině dubna vyhověl organizaci Kverulant, která dlouhodobě usiluje 
o otevření areálu veřejnosti. Rezort vnitra ve stížnosti poukazuje na to, že Pražský hrad je především 
sídlo hlavy státu s významnými bezpečnostními specifiky.  

« zpět na obsah   
    
   

23. U Kralup nad Vltavou vykolejil brzy ráno nákladní vlak o třech vagonech      

04.08.2021  Seznam.cz TV - Večerní zprávy  
pořadí: 6  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na nahrávku   

redaktorka  
U Kralup nad Vltavou vykolejil brzy ráno nákladní vlak o třech vagonech. Nikdo se nezranil. Škody jsou 
vyčíslené na 3 000 000 Kč. Provoz na místě by měl být zastaven celý týden.  
 

redaktorka  
/Pražský hrad se nadále distancuje od svého YouTube kanálu. Přestože jsou na něm videa natočená 
uvnitř Hradu, na kterých třeba kancléř Mynář vysvětluje svoje kauzy. Kancelář prezidenta tvrdí, že za 
výrobu videí neplatí a nepodílí se na ní. Podle spolku Kverulant za kanálem stojí Vratislav Mynář a žádá 
YouTube, aby ho zrušil./  

« zpět na obsah   
    
   

 

  

file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=e166t044&i2=TVT820210615080002&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=P6Fa21D80006&i2=TVU920210804010005&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=TR&st=0&ti=exporttvro
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 25 

 

Print  
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 26 

 

CELOSTÁTNÍ DENÍKY 

24. Do Nuslí už nesvítí obří obrazovka      

25.02.2021  Právo - Petr Janiš  
strana: 10  rubrika: Praha - střední Čechy  
klíčová slova: Razima (4); Kverulant; Kverulanta; org; Razimy; společnost; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Velkoplošná LED obrazovka u Nuselského mostu končí, odstraňuje se. Jde o výsledek dohody města se 
Svazem provozovatelů venkovní reklamy a boje vedení Prahy proti vizuálnímu smogu.  
Na demontáž upozornila společnost Kverulant.org, podle níž nebyla obrazovka na domě v ulici Boženy 
Němcové nikdy povolena, a potvrdil to Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Podle Vojtěcha 
Razimy z Kverulanta se město a SPVR dohodly na odstranění obrazovky v prosinci. Zmizet měla už na 
přelomu roku.  
Razima obrazovku u Nuselského mostu označil za nejznámější nelegální "LED hyzdič" Prahy, její 
odstranění však dlouho bezvýsledně projednávala radnice Prahy 2. Na stejném domě před okny dlouho 
visela ještě větší reklamní plachta.  
Vedení města požádalo inzerenty, aby ji nevyužívali, a firma Samsung na podzim svou reklamu stáhla. 
Sám poutač však nezmizel, provozovatel provokativně nahradil reklamu oficiálně používaným vizuálem 
k červnovému 70. výročí popravy Milady Horákové, poté propagoval Českou basketbalovou federaci.  
Domáhal se dohody s městem a s odstraněním plachty souhlasil až v září. SVPR nyní uvedl, že chce 
společně s městem hájit legální reklamu a bojovat proti té nelegální. "Ať už je umístěná kdekoliv a v 
jakékoliv formě," citovala ČTK prezidenta svazu Zdeňka Strnada. Nová, přísnější regulace reklamy v 
centru se týká plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, zvukové reklamy, reklamy na dopravních 
prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. V říjnu se má opatření rozšířit do dalších částí 
metropole.  
Razima nevěří tomu, že by provozovatelé reklamy ustoupili městu jen tak. Protože reklamu u 
Nuselského mostu provozovala firma ze skupiny BigBoard, Razima předpokládal, že město s ní vypnutí 
poutačů vyměnilo za nespecifikované protislužby.  
To však magistrát nepotvrdil. "Umístění LED obrazovky u Nuselského mostu není na objektu ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž hlavní město neeviduje žádný smluvní vztah s vlastníkem LED 
obrazovky," uvedl v odpovědi ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.  
Jak Právo informovalo, Razima se obrátil na policii kvůli jiné smlouvě na billboardy v Bubenské, 
Argentinské a Vrbenského ulici. Z podivného obchodu podezříval radnici Prahy 7. Její starosta Jan 
Čižinský (Praha sobě) kritiku jednoznačně odmítl – radnice podle něho řešila otázku nevypověditelných 
smluv nejprve nejistou soudní cestou, pak mimosoudním smírem, podle něhož budou poutače v místě 
ještě pět let.  
 

Umístění LED obrazovky u Nuselského mostu není na objektu ve vlastnictví hlavního města Prahy, město 
neeviduje žádný smluvní vztah  
 

Foto: Domy v ulici Boženy Němcové jsou už bez poutačů, obrazovku odstranili.  
Foto PRÁVO Petr Janiš  

« zpět na obsah   
    
   

25. Soud: Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdě bylo nezákonné      

23.03.2021  Právo - (ČTK,zr)  
strana: 8  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant (4); organizace (2); Kverulantovi; organizaci; Razima; Vojtěch  
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 27 

 

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Včera to konstatoval Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.  
V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Resort argumentoval tím, že nechtěl narušit české trestní řízení. Předseda soudního 
senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního 
zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení.  
"Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o 
činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh 
– zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

"Úspěch veřejnosti"  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
organizaci Kverulant uhradit náklady řízení, které činí zhruba jedenáct tisíc korun.  
"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima.  
Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla právnička úřadu Eliška Váňová. "Neprodleně poté, co jsme byli v 
dubnu 2018 státním zastupitelstvím informováni, že zveřejněním zprávy již nehrozí maření probíhajícího 
trestního řízení, ministerstvo financí zprávu poskytlo," uvedl včera mluvčí úřadu Michal Žurovec. Zprávu 
MF podle něho spolku poslalo 19. července 2018.  
Proti rozsudku může ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 z nich zveřejnilo pouze tři odstavce.  
O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a iHNED. cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec 
dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou. Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale 
organizaci neuspokojilo.  

« zpět na obsah   
    
   

26. Nezveřejnit zprávu o Čapím hnízdě bylo nezákonné      

23.03.2021  Mladá fronta Dnes - (iDNES.cz, ČTK)  
strana: 2  rubrika: Z domova  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Soud  
 

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné.  
Včera to uvedl Městský soud v Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.  
Ta tvrdí, že ministerstvo zprávu neposkytlo v zájmu premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerstvo však 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení. OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 
milionů korun Farmě Čapí hnízdo.  

« zpět na obsah   
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27. SOUD: Tajnosti byly nezákonné      

23.03.2021  Aha! - (ČTK, map)  
strana: 2  rubrika: Aktuálně  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Kauza Čapí hnízdo  
 

PRAHA – Zpráva o dotační kauze Čapí hnízdo, kterou vypracoval Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF), měla být žadatelům poskytnuta. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo se hájilo tím, 
že nechtělo narušit české trestní řízení. To podle soudu, který tak pravomocně vyhověl správní žalobě 
organizace Kverulant, neobstojí. Věc se vrací k dalšímu projednání. Ministerstvo, které musí uhradit 11 
tisíc Kč jako náklady na soudní řízení, může proti rozsudku podat kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu. OLAF zaslal své závěry rezortu v roce 2017 s tím, že existuje podezření na zneužití 
50milionové dotace.  

« zpět na obsah   
    
   

28. Aktivista chtěl odtáhnout auta, tak v žertu oznámil bombu      

08.04.2021  Hospodářské noviny - Marek Pokorný  
strana: 6  rubrika: Události  
klíčová slova: Razima (7); Razimu (3); Razimovi (2); Kverulant; organizací; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Soud  
 

Roky bojuje Vojtěch Razima se svojí organizací Kverulant proti nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k 
tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné billboardy poblíž tuzemských silnic. Kvůli tomu, že 
upozorňoval na jeden podobný případ na Hradčanském náměstí v Praze, má nyní dvaapadesátiletý muž 
problémy. A soud jej dokonce poslal podmíněně do vězení za šíření poplašné zprávy.  
Razimu loni v dubnu při první vlně pandemie rozhořčily dva vraky umístěné před vstupem do Pražského 
hradu. Na jednom z nich zářila reklama na testy na covid-19. A to přesto, že v té době byl ještě jejich 
prodej zakázán a kupovat je mohli jen zdravotníci. Deník Aktuálně.cz tehdy upozornil, že prodejce zákaz 
obcházel tak, že prodával vatovou štětičku za 849 korun a test k ní dával zdarma.  
Kvůli autům s reklamou zavolal Razima na tísňovou linku pražských strážníků a žádal, aby odtáhli oba 
vraky, které navíc už měly botičku. A to proto, že byly nosičem pro umístění neoprávněné reklamy. 
Strhla se mezi nimi debata, kdy Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen 
botičku a nic jiného, a operátor tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na 
vyhrazeném stání a ani nebrání provozu, a tak je odtáhnout nemohou. Zároveň mu sdělil, že by to 
mohla udělat policie jen z bezpečnostních důvodů.  
Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju." Strážníci o telefonátu informovali státní policii a ta Razimovi po 40 
minutách zavolala a ptala se, jak došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý 
úsudek. Stojí takhle blízko Hradu a jsou opuštěné," uvedl.  
Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 24 policistů a šest strážníků. A také vozidlo záchranky. Pyrotechnici ale žádnou bombu 
nenašli a k Razimovi domů dorazila večer policejní hlídka a chtěla ho předvést k podání vysvětlení. Když 
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 29 

 

nabídl, že se dostaví druhý den, hlídka mu pohrozila, že použije donucovací prostředky a předvede ho 
násilím.  
Případ skončil před soudem, který Razimu letos v lednu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu 
a přikázal mu také zaplatit náklady zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
"Poplašná zpráva, kterou policii sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala na to, že Razima, který v 90. letech sloužil u policie a BIS, si musel 
být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu.  
U soudu přitom vyšlo najevo, že jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu 
to bylo, ale soud odmítl zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
Případ ale nekončí. Razima dál odmítá, že by policii úmyslně sděloval nepravdivou zprávu, a proti 
verdiktu se odvolal. Poukazuje na to, že původně volal jen kvůli odtažení vozidel a až během telefonátu s 
operačním důstojníkem, když se bavili o ohrožení bezpečnosti, jej napadlo, že uvedené vozy by mohly 
být ideálním místem pro umístění bomby.  
"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval Razima a poukázal na 
svou dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

Případ skončil před soudem, který Razimu odsoudil k podmíněnému trestu.  
 

Foto:  
 

O autorovi: Marek Pokorný, marek.pokorny@economia.cz  

« zpět na obsah   
    
   

29. Soud řekne, zda je Hrad veřejným místem      

16.04.2021  Právo - (trj)  
strana: 9  rubrika: Praha - střední Čechy  
klíčová slova: Kverulant; org; Razima; Razimy; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pražský magistrát a po něm ministerstvo vnitra nedovolily pořádat v neděli 18. dubna v poledne na 
náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě shromáždění k mezinárodnímu dni památek.  
Svolavatel pětičlenného shromáždění, které mělo být i protestem proti uzavření hradního areálu, 
Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti Kverulant.org podal proti verdiktu úřadů v úterý 
správní žalobu.  
Městský soud v Praze ji bude řešit dnes. Žalobce očekává, že by verdikt mohl přinést průlom v otázce 
uzavírání hradního areálu. Ministerstvo vnitra se podle žaloby dopustilo nezákonností, když zamítlo 
odvolání ve věci shromáždění.  
Podle Razimy je náměstí U Svatého Jiří (mezi katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha a bazilikou sv. Jiří) 
veřejným prostranstvím a shromáždění se zde konat může. Šéf odboru bezpečnostní politiky 
ministerstva Radek Šubrt dospěl k opačnému závěru, a sice, že místo veřejným prostranstvím není.  
Tvrzení je podle žaloby nepodloženou spekulací v rozporu s historickými fakty.  

« zpět na obsah   
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STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 30 

 

30. Soud se zastal spolku, který chce shromáždění na Hradě      

17.04.2021  Mladá fronta Dnes - (ČTK, iDNES.cz)  
strana: 5  rubrika: Z domova  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

PRAHA Městský soud v Praze se zastal organizace, která chce v neděli uspořádat shromáždění v 
momentálně uzavřeném areálu Pražského hradu. Vnitro tvrdilo, že areál není veřejným prostranstvím. 
Soud však vyhověl správní žalobě spolku Kverulant. Podle verdiktu se má vnitro věcí dál zabývat. 
Kverulant za uzavření Hradu kritizuje prezidenta Miloše Zemana.  
"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná. 
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství nejde. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení 
souhlasu vlastníka, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k 
vnitru a poté podal žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatel obcí.  
Poukázal také na stanovisko Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který ve svých 
podkladech označil Hrad za veřejné prostranství.  
 

Foto: Zavřeno Do areálu Hradu se pořád nesmí chodit.  
Foto: MAFRA  

« zpět na obsah   
    
   

31. Díky rozhodnutí soudu nedělní akce na Hradě bude      

17.04.2021  Právo - ČTK, zr  
strana: 3  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu.  
Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál není 
veřejným prostranstvím. Verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. Kverulant 
kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že jde o režimový prostor, 
který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není veřejným 
prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka.  
 

Kverulant: Zavření Hradu je nezákonné  
 

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
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uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U Svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
Na shromáždění bude dohlížet policie. "Bude to standardní opatření, jaká děláme v podobných 
případech," řekl Právu policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že se neočekává, že by byly na akci vážné 
problémy.  
Pražský hrad ale nejspíše zůstane uzavřený. "Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního 
nařízení, které platí pro všechny hrady a zámky v České republice," sdělil Právu prezidentův mluvčí Jiří 
Ovčáček.  

« zpět na obsah   
    
   

32. Boj o Hrad      

17.04.2021  Právo - Josef Koukal  
strana: 6  rubrika: Publicistika  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Sloupek  
 

Pojem boj o hrad si středně sečtělý Čech spojí s klasikou Antonína Klinika, v níž autor líčí vnitropolitické 
zápasy první republiky. Hradem se zde nemyslí budova ani přilehlý areál, nýbrž vliv koncentrovaný v 
rukách prezidenta osvoboditele, o jehož nástupnictví se sváděla nejedna zákulisní pře.  
Bojem o Hrad by se dala nazvat i každá prezidentská kampaň, dokud budou úspěšní čeští inženýři 
úřadovat v sídle králů. Aby si však hlava státu činila fyzický nárok i na onu posvátnou půdu, která hradní 
komplex obklopuje, to je novinka, s níž přišel až Miloš Zeman. Opevňování Pražského hradu nabralo na 
obrátkách zejména poté. co na jeho střeše v září 2015 zavlály obří trenýrky recesistů ze skupiny 
Ztohoven. Amatérskou chybu hradní ostrahy, která ukázala na mezery v bezpečnostních opatřeních, 
odskákali běžní návštěvníci.  
U vstupů vyrostly turnikety, bezpečnostní rámy, i ten, kdo chtěl jen na nádvoří nebo do zahrad, 
procházel kontrolou včetně prohlídky osobního zavazadla. V turistické sezoně taková procedura 
zdržovala výletníky i v hodinové frontě.  
Oficiálně to mluvčí zdůvodnil tehdejšími teroristickými útoky v Evropě, zpět se však opatření nikdy 
nevrátila. Naopak s odvoláním na pandemii hradní správa areál loni v říjnu uzavřela pro veřejnost zcela. 
Od prezidenta, který si více než jiní zakládal na předstírání lidovosti a jenž beztak tráví drtivou většinu 
času na sídle v Lánech, kde je od otravných občanů neprodyšně izolován, je to dvojnásobný faul. Symbol 
české státnosti, donedávna oblíbený cíl obyčejných procházek coby sice nóbl, ale pořád městská čtvrť je 
dnes života zbaveným zamřížovaným teráriem, kterému se místní raději vyhnou.  
Bylo otázkou času, kdy se věc dostane před soud, a výsledek správní žaloby, kterou podala organizace 
Kverulant, je uspokojivý alespoň do určité míry. Stížnost nesměřovala proti správě Hradu, nýbrž na 
ministerstvo vnitra. To ve své snaze hájit prezidentský záhumenek a nedopustit na něm svobodné 
shromáždění obyvatelstva vydalo rozhodnutí, že areál není veřejným prostranstvím. Co je moc, to je 
příliš. Pokud úřední šiml v zájmu přeochotného plnění úkolů spadlých z vyšších míst už neví, čí je, my 
ostatní si na vlastní oči pamatujeme, že před nástupem Zemana do úřadu Pražský hrad veřejným 
prostranstvím byl.  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
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33. Shromáždění na Hradě: soud se zastal Kverulanta      

17.04.2021  Lidové noviny - čtk  
strana: 3  rubrika: Domov  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

PRAHA Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce zítra uspořádat shromáždění v areálu 
Pražského hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, 
že areál není veřejným prostranstvím. Verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel a tvrdí, že pro to nemá oporu v 
zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného protestního shromáždění na náměstí U sv. Jiří. Akce 
se má konat u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. "Hrad je uzavřen z důvodu vládního 
nařízení, které platí pro všechny hrady a zámky v ČR," napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Naopak 
magistrát zastává stanovisko, že shromáždění se uskutečnit může. Stejný názor včera vyslovilo i 
ministerstvo vnitra.  

« zpět na obsah   
    
   

34. Protest proti uzavření Hradu      

19.04.2021  Právo - (ČTK)  
strana: 7  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, včera policie nepustila 
příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na oznámené shromáždění.  
Spolek akci uspořádal u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že areál 
Hradu je až na výjimky veřejnosti od loňského října nepřístupný.  

« zpět na obsah   
    
   

35. Krátce      

19.04.2021  Metro - ČTK  
strana: 2  rubrika: Praha  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Pojede častěji  
 

Metro jezdí ode dneška častěji. K posílení spojů ve špičkách přistoupil Dopravní podnik po dohodě s 
magistrátem a organizací ROPID kvůli nárůstu počtu přepravených cestujících. V ranní špičce je rozmezí 
intervalů od 130 do 180 sekund podle linek, odpoledne od 155 do 210 sekund.  
 

Protest na Hradě  
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Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, policie nepustila včera 
příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na shromáždění. Spolek je uspořádal u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že areál Hradu je až na výjimky veřejnosti od 
loňského října nepřístupný. Policisté shromážděným řekli, že musí do areálu cestou od Černé věže.  

« zpět na obsah   
    
   

36. Aktivisté žádali otevření Hradu      

19.04.2021  Mladá fronta Dnes - (iDNES.cz)  
strana: 4  rubrika: Téma  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Protest  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se včera setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzamčení 
památky pro návštěvníky. Policie účastníky manifestu nepustila z Hradčanského náměstí. Museli obejít 
Hrad a jít po Starých zámeckých schodech. Setkání se zúčastnil také senátor Jiří Růžička, který uvedl, že 
pro obyvatele Prahy 6 je cesta přes Pražský hrad přirozenou spojnicí třeba při cestách do práce. Soud se 
v pátek zastal organizace Kverulant.org, která proti zákazu vstupu do Hradu protestuje a shromáždění 
chystala. Proti demonstraci následně nemělo nic ani ministerstvo vnitra. Celá akce trvala asi dvě hodiny.  

« zpět na obsah   
    
   

37. Soud otevřel Pražský hrad pro účastníky shromáždění. Museli si ale zajít dva 
kilometry      

19.04.2021  Hospodářské noviny - Marek Pokorný  
strana: 4  rubrika: Události  
klíčová slova: Razima (7); Kverulant; spolek; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Spor o Hrad  
 

Takřka dva kilometry v doprovodu osmi policistů si museli zajít lidé, kteří se v neděli po poledni chtěli 
účastnit nahlášeného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří v areálu Pražského hradu. Ostraha sídla 
prezidenta jim totiž na řádně nahlášenou akci neumožnila projít hlavním vchodem z Hradčanského 
náměstí, a tak museli jít přes Klárov a Staré zámecké schody. Shromáždění bylo přitom paradoxně 
svoláno právě na protest proti uzavření hradního areálu.  
Neobvyklou akcí se pokusil znovu zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti spolek Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima. Až na část zahrad je totiž areál Hradu už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když 
ještě otevřený byl, museli návštěvníci procházet přísnými kontrolami. "Hrad je náš, ne prezidenta 
republiky," kritizuje Razima Miloše Zemana. Uzavření celého areálu nemá podle něj oporu v zákoně.  
Protest vůči hlavě státu proto nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl 
uznat a argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a je tak nutný 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
Podle právníka ministerstva Jana Potměšila jde o "režimový prostor", na nějž je na rozdíl od běžné ulice 
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regulován vstup. "Je tam bezpečnostně-vojenský rozměr a charakter místa jako památky. Určité 
omezení nejen kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat platilo vždy, i za Husáka," poukazoval 
Potměšil. Proto podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na 
němž by se mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila Správa Pražského hradu, která má areál 
v užívání.  
Razima se proto obrátil na soud a ten výklad ministerstva odmítl. "Režimová opatření znamenají toliko 
to, že náměstí U Svatého Jiří je přístupné každému, kdo splňuje stanovené předpoklady a užívá jej 
způsobem, který odpovídá jeho povaze a účelu," uvedla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 
Gabriela Bašná. Ta ale zdůraznila, že nehodnotila důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření 
přijatých v areálu Pražského hradu.  
Ministerstvo vnitra následně potvrdilo, že shromáždění je nutné považovat za řádně nahlášené a může 
se konat. "Svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn konat 
shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," uvedl v pátek mluvčí resortu Ondřej 
Krátoška.  
Pražský hrad ale v reakci na to oznámil, že nadále neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil 
uspořádání avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemické situaci 
nutné, aby nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřená," uvedl v pátek mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň 
řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možné ve vymezených časech 
projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  
Razima se přesto pokusil shromáždění uskutečnit a před hlavním vchodem do Pražského hradu se v 
poledne shromáždila zhruba třicítka lidí. Policisté jim poté oznámili, že na nahlášené místo budou moci 
jít, ale do areálu musí vstoupit branou ležící na opačném konci, aby se nesmíchali s účastníky 
bohoslužby. "Řada účastníků tak bohužel cestou odpadla," kritizuje to Razima, který postup policie 
označuje za obstrukci. "Když jsme tam šli, tak bohoslužba už dávno skončila," dodal. Razima bude podle 
svých slov nadále za úplné otevření Pražského hradu bojovat. "Pokud ho v dohledné době nezpřístupní, 
podáme další žalobu."  
 

Foto: Účastníci nahlášeného nedělního shromáždění na Hradě.  
Foto: ČTK  

« zpět na obsah   
    
   

38. Jan Urban      

23.04.2021  Hospodářské noviny - Vladimír Ševela  
strana: 8  rubrika: Příloha - Víkend  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

Disident, politik a novinář  
V červnu 1990 přivedl Občanské fórum k vítězným volbám a opustil politiku. Coby "vyhořelý" 
revolucionář potom Jan Urban cestoval po Střední Americe a psal o tamních konfliktech. Více než rok 
prožil v obleženém Sarajevu. Za několik týdnů uplyne od začátku války v bývalé Jugoslávii 30 let.  
 

Na jinak prázdnou popisovací tabuli v zasedací místnosti kdosi několika tahy fixem načrtl tvář 
obrýleného muže a přidal nápis "Na Hrad!". "To je Gustáv Husák a smyslem vzkazu je, že ani on by už na 
Hradě nemohl udělat větší paseku než dnešní nájemce," vysvětluje Jan Urban. Autorem karikatury je 
majitel kanceláře, advokát a ministr spravedlnosti z 90. let Jan Kalvoda. Ten svému příteli Urbanovi v 
době zavřených kaváren poskytuje vlastní prostory pro schůzky a stalo se tak i v případě tohoto 
rozhovoru.  
Někdejší lídr Občanského fóra a pozdější novinář Jan Urban, který na konci března oslavil sedmdesátku, 
s Kalvodou léta spolupracoval coby člen jeho právního týmu v kauze Diag Human. V ní bývalý ministr 
zastupuje česko-švýcarského obchodníka Josefa Šťávu v soudní při se státem, která vyústila v 
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mnohamiliardovou a stále neuzavřenou arbitráž. Spletitá kauza kolem údajně zmařeného obchodu s 
krevní plazmou ale předmětem interview nebude. Urban má za sebou neméně zajímavé zážitky z doby, 
kdy třeba jako jeden z mála českých novinářů působil coby zpravodaj ve válce v bývalé Jugoslávii. Ta 
začala v červnu před 30 lety ve Slovinsku a vyvrcholila vražděním v Bosně v dalších letech. Někdejší 
chartista Urban se zapsal do dějin také tím, že v únoru 1990 se coby nástupce Václava Havla a Petra 
Pitharta ujal vedení Občanského fóra.  
 

- HN: Proč jste tehdy vzal pozici volebního lídra?  
 

Protože se Petr Pithart zhroutil a já jsem se nechal ukecat. Naprosto nedospěle, tupě, blbě. Kamarádi 
mě prostě přemluvili: "Neblázni, vezmi to a po půlroce můžeš z politiky odejít."  
 

- HN: Když jste tu funkci bral, hned na začátku jste si byl jist, že v den vyhlášení výsledků voleb opravdu 
skončíte?  
 

To byla moje podmínka.  
 

- HN: Komunisté ve volbách prohráli, Občanské fórum zvítězilo. Nebyl jste třeba příliš netrpělivý na 
nerevoluční "mírovou" politiku? Proč jste ji už nechtěl dál dělat?  
 

Za prvé: byl jsem úplně vyhořelej. Za druhé: jako historik jsem věděl, že pokud si nesrovnáme minulost a 
nezačneme se zabývat pojmem spravedlnosti, nemá to šanci. A za třetí jsem měl nechuť k tomu, co se 
začalo považovat za kompromisy. Pro mě bylo nepřijatelné to, že přežila komunistická strana.  
 

- HN: Byl jste pro její zákaz?  
 

Ne. Byl jsem pro to, abychom donutili KSČ ke změně názvu, k odškodnění lidí vyloučených po 
osmašedesátém roce, což by byl začátek odškodnění všech obětí režimu. A pak jsem byl pro jednu 
ošklivou fintu, kterou vymyslel ekonom Věněk Šilhán – vypsání zvláštní daně pro normalizační členy KSČ. 
Peníze by šly na odškodnění obětem. Šilhán se smál: "Když to vyhlásíme v pátek, v pondělí v KSČ už 
nikdo nebude." A my místo toho nechali komunistickou stranu netknutou. Nechali jsme ji převést 
finance do privátních firem a do zahraničí. To byl prostě zločin.  
 

- HN: Potom jste cestoval po Střední Americe, psal jste o tamních válkách. Následně jste se přesunul do 
Bosny. Dostal jste se tam jako novinář, nebo jako humanitární pracovník?  
 

Jako obojí. Tehdy jsme to tak nerozlišovali.  
 

- HN: Jaký nejsilnější zážitek jste za ty roky měl?  
 

Po čase zjistíte, že všechny války jsou na jedno brdo. Že bez ohledu na kulturu, jazyky, náboženství lidé 
na ty hrůzy reagují úplně stejně. Všechno se vám na jednu stranu projasní, na druhou rozmatlá. Protože 
potkáte neuvěřitelné hrdiny, kteří se občas dopustí zvěrstva, a potkáte válečné zločince, kteří se 
jednoho dne probudí a někoho zachrání. No a pak tam přičuchnete k velmocenské politice. V 
šestadevadesátém roce jsem pomáhal Michaelu Steinerovi, který pracoval pro Carla Bildta, zvláštního 
zmocněnce OSN pro bývalou Jugoslávii. A když jsem viděl, co se peče, jak se to peče, co jsou zájmy 
mocností v té které chvíli… Když zjistíte, že Francouzi, pokud potřebovali, pomáhali Srbům, a když 
nepotřebovali, tak jim zase nepomáhali. Nebo když vidíte za války ve skladu UNICEF coby dar britské 
vlády 14 tun sušenek, kterým prošla expirační lhůta v roce 1956. A tak dál. V tom roce jsem pro 
mezinárodní tribunál vyjednával s některými obviněnými – protože všichni věděli, kde bydlí –, aby se 
dobrovolně vzdali.  
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- HN: To jste znal jejich adresy, jel k nim domů a vysvětloval jim, že bude lepší, když se vzdají?  
 

Ano.  
 

- HN: Přesvědčil jste někoho z nich? A bylo mezi nimi známé jméno?  
 

Někteří byli známí, někteří ne. Dva do Haagu přijeli, nechali se odsoudit a byli asi po dvou letech 
propuštění. Jeden byl ještě donedávna starostou na severu Bosny. Tehdy tribunál prosazoval princip 
velitelské zodpovědnosti, že vojenský velitel zodpovídá za všechno, co se děje na určitém území pod 
kontrolou jeho jednotek, i když se toho osobně nezúčastní. A tohle byly ty případy.  
 

- HN: Kdy jste si tehdy poprvé uvědomil, že v bývalé Jugoslávii jde do tuhého?  
 

Ve válce záleží na dvou věcech. Jedna jsou zkušenosti, tedy schopnost neztuhnout strachem. A druhá je 
náhoda. To první můžete ovlivnit, to druhé vůbec ne. Ve své knížce jsem popsal jeden moment, kdy pár 
kroků ode mě to malá holka dostala do hlavy střepinou. Pět kroků. Nepomůže vám žádná zkušenost, nic.  
 

- HN: Češi se často ptají, jak se z těch příjemných, pohostinných lidí mohli stát během několika týdnů 
vrazi a mučitelé svých sousedů. Jak jste si to vysvětloval vy?  
 

To se mohou ptát jenom lidi, kteří nikdy nic podobného neviděli a nezažili. Když vám přiložím pistoli k 
hlavě a dám vám vybrat z pěti lidí jednoho, kterého zastřelím místo vás, tak to odmítnete?  
 

- HN: No ale…  
 

Ne, já vám nedávám čas na rozmyšlenou. Dělal jsem pro Úřad vysokého komisaře OSN v severní Bosně. 
Tam po válce bylo 80 kilometrů úplně spálené, pusté země, kde žili jenom havrani a psi. Nebyl tam 
jediný nevypálený barák. Vesnice za vesnicí. A já jsem sháněl lidi, kteří v těch vsích žili, a všech jsem se 
ptal, jak to tam začalo. Před válkou to byla hodně multietnická oblast. Vždycky jsem slyšel stejnou 
historku. "My jsme byli historicky multietničtí, tady se to ženilo, vdávalo mezi sebou, všichni jsme 
chlastali při všech svátcích. Měli jsme troje Vánoce. Koukali jsme na tu chorvatskou válku v televizi a 
klepali jsme si na hlavu, co to je za idioty. Přísahali jsme si, že u nás nikdy."  
 

- HN: A jak to tedy začalo?  
 

Žila tam všechna tři etnika. Muslimové, Chorvati, Srbové. Začalo se to rozjíždět tak, že se tam objevila 
srbská paramilitární banda. Minometem rozflákala barák nalevo, barák napravo a pak šli hlavní ulicí a 
vedli chlapa s pistolí u hlavy a ten jim musel ukazovat, kde bydlí učitel, kde bydlí tenhle, kde bydlí 
támhleten. A kdo to byl ten chlap s pistolí u hlavy?  
 

- HN: Nevím.  
 

Nejznámější Srb té komunity. "A když nám na toho učitele neukážeš, zabijeme ti rodinu," hrozili mu. Tím 
okamžikem se otevírá to, čemu já říkám účet krve. Protože on ty lidi práskne. A ti banditi jich pak pár 
povraždí, a když jsou v dobré náladě, dají ostatním z vesnice chvíli na to, aby zmizeli. Pak ji vypálí. A tak 
se to dá všechno do pohybu. Vznikne nevyřízený účet. Pomstychtivost. No a potom přijde samozřejmě 
chorvatská armáda, muslimská armáda a mobilizují k boji. To už jedou sáně z kopce. Ještě před chvílí to 
všechno byli milí lidé, kteří byli schopní se domluvit. Když jsem tam přijel poprvé, nerozuměl jsem 
architektuře tamních vesnic. Nemají náves, jak my ji známe, ale to je v pohodě. Nerozuměl jsem tomu, 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 37 

 

proč za vesnicí stojí takové nízké kamenné domky.  
 

- HN: Co v nich bylo?  
 

Vysvětlili mi, že to jsou prasečáky. Ve vsi vedle sebe žili katolíci, muslimové a pravoslavní a kvůli tomu, 
aby neuráželi city souseda muslima, chovali prasata za vesnicí a jemu tak dovolili předstírat, že je nevidí, 
že nejsou. A tak bylo všechno v pohodě a oni si mohli připíjet lozou. I vepřové tam jedli všichni.  
 

- HN: Stalo se něco podobného peklu, jaké se událo mezi sousedy v bývalé Jugoslávii, někdy také u nás?  
 

Stalo se, v pětačtyřicátém.  
 

- HN: Jestli máte na mysli vraždění během divokého "odsunu" Němců, to trvalo několik týdnů či měsíců. 
V Jugoslávii dlouhé čtyři roky.  
 

V něčem takovém nehraje roli čas, ale hloubka zážitku a zavinění.  
 

- HN: Byl jste v Sarajevu nebo v Bosně v posledních letech?  
 

Od šestadevadesátého jsem tam nebyl.  
 

- HN: Nechtělo se vám?  
 

Bosenský kamarád žijící v Česku mě zval, abychom tam spolu jeli. A najednou se to přede mnou zase 
všechno začalo odehrávat… prostě jsem se zhroutil.  
 

- HN: Z těch vzpomínek?  
 

Vybublalo všechno z disentu, z vězení, z Bosny. Ten bosenský kamarád byl doktor. Přišlo to na mě u něj 
v ordinaci, tak zvedl telefon a zavolal své sarajevské kamarádce, taky emigrantce v Česku a terapeutce. 
Ta mě pak provedla terapií a smála se: "To je tak krásný posttraumatický syndrom odložený o 20 let. To 
se jen tak nevidí!"  
 

- HN: Jsou z těch někdejších vrahů a mučitelů dneska normální občané?  
 

Samozřejmě to sleduju a zjišťuju, že se opakuje totéž co v Německu po válce, co se událo i tady. Přejde 
pár let a nová generace už o tom nechce vědět. A pamětníci zestárnou a už ani nevzpomínají.  
 

- HN: Napadá mě, jestli po tom všem, co jste prožil, vám stálo za to angažovat se v kauze firmy Diag 
Human, kde dosud probíhá mnohamiliardová arbitráž proti státu. Podnikatel Josef Šťáva vám umožnil 
přístup do archivu společnosti a vy jste napsal knihu Tunel plný krve, která tvrdě kritizuje přístup České 
republiky.  
 

To je dobrá jízda. Neužívám si ji proto, že jdu proti mainstreamu. To ne. Tento jeden případ nejsou 
samozřejmě kompletní dějiny, ale je to vynikající výpověď o minulých 30 letech. Stát, který není jenom z 
prestižních důvodů schopen ukončit takovýto spor, je za blbce. Policie nedávno odložila trestní 
oznámení, které podal spolek Kverulant kvůli tomu, že se léta nikdo nestaral o to, jak kvůli tomuto 
sporu rostou úroky.  
 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 38 

 

- HN: Nevyhledáváte vyhraněné situace záměrně?  
 

Nevyhledávám. Ony vyhledávají mě. A je to taky kvalifikace. Když se to naučíte, k takovým věcem se dřív 
nebo později dostanete. A pak znovu. Já jsem nejprve zcela programově začal studovat postkonfliktní 
situace a postkonfliktní země. A z tohoto tématu jsem nějak automaticky přešel k válkám.  
 

- HN: Jak jste je studoval?  
 

Psal o nich akorát Alfred Stepan ve Spojených státech, jinak nikdo. Myslel jsem si, že na to téma napíšu 
velkou knihu, ale pak ji vydal on, tak jsem toho nechal. Ovšem pro mě bylo zjevení, když jsem v různých 
konfliktech zjistil, co mají zásadně společného. Že jakmile konflikt skončí, lidé bez ohledu na cokoliv – 
kulturu, rasu, jazyk – nejvíc touží po spravedlnosti. Žádná ekonomická reforma, žádná ideologie. Prostě 
pocit spravedlnosti. A v tomhle jsme u nás opravdu neodvedli žádnou práci.  
 

- HN: Jestli je spravedlnost vůbec dosažitelná.  
 

Každý, i ta největší oběť pochopí, že absolutní spravedlnost neexistuje. Ale někdy stačí vidět, že stát o ni 
stojí. A že stojí také o mě jako oběť. Byl jsem svědkem práce Komise pravdy a národního usmíření v 
Chile a mluvil jsem se členy stejné argentinské komise. V Salvadoru a v Jižní Africe jsem byl v 
mezinárodním projektu, který tam podobnou instituci pomáhal rozjíždět. Nejde o to, že se doberete 
absolutní pravdy a absolutní spravedlnosti. Ale vytvoříte rituál, který dá hlas oběti a zároveň prosadí 
kšeft odpuštění ve formě amnestie udělené za pravdu: ty jsi mohl být zabiják, ale když mi všechno vylíčíš 
před státní vlajkou, před představitelem státu v oficiálním rituálu, bude ti odpuštěno. A pak je tady 
někdo pro tu oběť. Sedm dní v týdnu 24 hodin denně v místnosti se státní vlajkou, s šerpou přes hruď, 
na stole prezidentem podepsaný papír, který mě pověřuje, abych vyslechl tvoji bolest. V Chile a v 
Argentině jsem mluvil s oběťmi a ti lidé říkali: "Tohle byl ten zásadní moment."  
 

- HN: Jak to vypadalo?  
 

Pamatuju si jednu paní, která mi povídala: "V tu chvíli jsem znovu uvěřila v tuhle zemi. Že sem zase 
patřím." Jeden chlap mi vyprávěl: "Bydlím v ulici s člověkem, který mě mučil. S ním nemám problém. 
Můj problém jsou děti, které nechtějí slyšet, co se stalo."  
 

- HN: Nechybí vám dnes tyto krizové situace?  
 

Ne, užívám si každý jeden den, kdy se nebojím. Půlku života jsem strávil tím, že jsem se vyhýbal strachu, 
vyhýbal jsem se možným průšvihům. Neustále jsem musel sledovat, jestli něco nehrozí. Teď si žiju. Je mi 
70, kácím stromy.  
 

- HN: Kde to děláte?  
 

Velkou část roku bydlím na chatě u Křivoklátu, kterou jsme tam před více než 50 lety postavili s otcem. 
Přímo v lese, dneska je tam samá souše. A to je teď můj domov.  
 

Jan Urban (70) Uráží mě, že v Sarajevu nezavadíš o českého novináře nebo diplomata, psal Jan Urban v 
roce 1995 ve své reportáži uveřejněné později také v knize Všem sráčům navzdory. Rodák z Hradce 
Králové byl skutečně jedním z hrstky českých žurnalistů, kteří se během takřka čtyřletého obléhání 
bosenské metropole objevili přímo na místě. Urban se stal mužem první linie v roce 1977, kdy coby 
středoškolský učitel v Prachaticích odmítl podepsat prohlášení odsuzující Chartu 77 a dostal výpověď. 
Absolvent filozofie a historie se pak mohl živit jen v manuálních zaměstnáních, disentu pomáhal 
například jako tajný kurýr zpráv přes polské hranice. Aby unikl větší pozornosti úřadů, podepsal Chartu 
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až v roce 1987. Jeho otec Zdeněk Urban, také chartista a někdejší reformní komunista, zemřel na infarkt 
po několika výsleších na StB v roce 1988, když se estébáci pokoušeli získat informace o jeho synovi. 
"Znali přesně otcovu diagnózu a vzali si ho jako rukojmí," říká dnes Jan Urban.  
 

V roce 1988 se přidal k opozičnímu hnutí Obroda, které chtělo navázat na pražské jaro 1968. "Byla to 
první otevřeně politická opozice a mně bylo úplně jedno, jestli byla komunistická, zelená nebo katolická. 
Když jste na útěku nebo se schováváte, ideologie nehraje žádnou roli. Od otcovy smrti jsem jel už jenom 
na nenávist. Chtěl jsem jen škodit," říká Urban. V roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum, byl jeho 
mluvčím i lídrem. Do války v Jugoslávii jej vyslala Nadace Lidových novin, později působil v časopise 
Transitions a v Českém rozhlase. Má blog na portálu Aktuálně. cz. Na New York University v Praze 
přednáší o politickém disentu. Působí ve sdružení Kverulant, které upozorňuje na pochybení politiků a 
úřadů. V roce 2017 spoluzakládal Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných, jež se zabývá spornými 
soudními verdikty.  
 

Foto: Muži změny Jan Urban (třetí zleva) s předchůdci v čele Občanského fóra Petrem Pithartem a 
Václavem Havlem. Na snímku z roku 1999 je doplňuje Michael Kocáb.  
Foto: Pryč s komunisty Když se v roce 1989 hroutil totalitní režim, byl Jan Urban jednou ze zásadních 
postav sametového převratu.  
Foto: Místo zločinu Bosenský expert odkrývá hromadný hrob z konfliktu v bývalé Jugoslávii. Jan Urban 
říká, že "všechny války jsou na jedno brdo. Bez ohledu na kulturu, jazyky, náboženství lidi na ty hrůzy 
reagují stejně."  
Foto: ČTK  
Foto: HN – Tomáš Nosil a ČTK  
Foto: ČTK  
 

O autorovi: Vladimír Ševela, vladimir.sevela@economia.cz  
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Odkaz na originál   

Otevřeno, ale jen tam, kde jsou možné prohlídky bez průvodců. Tenhle režim začne na většině památek 
platit od 3. května, prakticky však až o den později, protože v pondělí bývá zavřeno.  
Na šumavském Kašperku ale přivítali první letošní návštěvníky už v sobotu. "Dorazily desítky lidí," řekl 
Právu tamní kastelán Václav Kůs. "Ráno chodili po jednotlivcích, malých skupinkách, největší nápor 
přišel po poledni," podotkl. V neděli výletníky odradilo počasí.  
Největším zdejším lákadlem je nyní nová výstava věnovaná oblíbené pohádce Anděl Páně, která se z 
části odehrává právě na Kašperku, film připomíná expozice umístěná na volně přístupném nádvoří.  
"Na šesti výstavních panelech porovnáváme filmové záběry se současnou realitou, nechybějí fotky i 
zajímavosti z natáčení, to tady probíhalo v roce 2005," uvedl Kůs.  
Státní památky se otevřou od 4. května, třeba v Plzeňském kraji to budou zámky Nebílovy, Kozel, hrady 
Rabí, Velhartice a o víkendech také Švihov.  
"Například na Rabí bude otevřen mimořádný prohlídkový okruh, který zahrnuje velké nádvoří, malé 
nádvoří se studnou, nejstarší jádro hradu a vyhlídkovou terasu paláce. Vrcholem prohlídky bude výstup 
na věž gotického donjonu, která je při běžném provozu možná pouze v doprovodu průvodce," sdělila 
Markéta Slabová, mluvčí příslušné správy Národního památkového ústavu.  
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Pražský hrad je připraven  
 

Téměř po sedmi měsících se od pondělí pro veřejnost otevírá areál Pražského hradu. Prostranství jsou 
přístupná každý den o 6 do 22 hodin, zároveň se zprovozní infocentrum a prodejna vstupenek u Zlaté 
uličky.  
Prohlídkový okruh bude podle sdělení hradního tiskového odboru zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác a Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku s věží Daliborkou. Lze zavítat také do Jižní věže katedrály 
sv. Víta.  
Podle společnosti Kverulant. org, která se o zpřístupnění areá lu soudila, otevření souvisí s úspěchem 
jeho správní žaloby. "Soud jsme vyhráli. Součástí tohoto rozhodnutí bylo povolení upořádat protestní 
setkání v areálu Pražského hradu," uvedl Kverulant.org. Prezidentská kancelář však nabídla jinou 
interpretaci zpřístupnění hradního areálu.  
"Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy," uvedl vedoucí kanceláře 
Vratislav Mynář.  
Vstup na Pražský hrad byl zakázán kvůli protiepidemickým opatřením loňského 9. října 2020, předtím v 
jarní vlně byl areál uzavřen přes dva měsíce.  
V Praze se otevírají i další památky a expozice. "Od pondělí 3. května v době od 10 do 17 hodin bude 
otevřen proslulý Starý židovský hřbitov a Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách Židů v českých 
zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro návštěvníky Staronovou 
synagogu," uvedl mluvčí Židovského muzea v Praze Tomáš Tetiva.  
V úterý 4. května se v Praze otevřou i všechny objekty Národní galerie v Praze. Podle mluvčí Evy 
Sochorové vychází přesný počet návštěvníků pro každou expozici jinak. Galerie připravuje vypsat 
rezervační termíny, na něž si lidé budou moci předem koupit vstupenku.  
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40. Pražský hrad otevírá, láká i na dvě výstavy      

03.05.2021  Metro - ČTK  
strana: 4  rubrika: Praha  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Katedrála sv. Víta nebo Zlatá ulička opět ožijí nejen milovníky historie.  
 

Pražský hrad se po více než půl roce dnes otevře veřejnosti. Otevře se jeho celý areál včetně 
návštěvnických objektů a výstav. Přístupný bude denně od 6.00 do 22.00, zahrady a horní část Jeleního 
příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10.00 do 18.00.  
Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou. "Jsme velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Připravili 
jsme opatření, která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v 
objektech," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
V Jízdárně bude k vidění výstava Comenius zaměřená na Jana Amose Komenského včetně jeho 
originálních rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. A v Císařské 
konírně zájemci mohou navštívit výstavu oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby 
čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
Areál Pražského hradu byl v souvislosti s pandemií uzavřen od půlky října 2020, ze stejných důvodů se 
uzavřel i na dva měsíce loni na jaře. Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem 
chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že 
uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se na soud, který konstatoval, že Hrad je veřejným 
prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na jednom z náměstí v areálu Hradu 
shromáždění.  
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Národní muzeum  
 

4. 5. Zítra, v úterý 4. května, se za speciálního režimu opět otevře Muzejní komplex Národního muzea. A 
to včetně jedinečné výstavy Sluneční králové, která však potrvá již jen do 6. června tohoto roku. 
Návštěvníci by si však neměli nechat ujít ani ostatní výstavy v tomto prostoru. Kromě těch stávajících 
budou mít možnost prvně spatřit například výstavu Olympijské Tokio nebo Czech Press Photo.  
 

Info pro návštěvníky  
 

V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí U Prašného mostu, 
čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří 
směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu. * Počty návštěvníků uvnitř objektů 
omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou oznamovat cedule před každým z objektů.  
 

Foto: Také Zlatou uličku opět budou moci obdivovat návštěvníci Pražského hradu.  
MAFRA  
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41. Převod pozemků na Dukovu nadaci budí pohoršení      

13.05.2021  Právo - Oldřich Danda  
strana: 1  rubrika: Titulní strana  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Informace, že kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka založil na konci minulého roku soukromou 
nadaci Arietinum, na kterou pražské arcibiskupství převedlo církevní majetek v hodnotě okolo 250 
milionů korun, vzbudila podle informací Práva pohoršení v církevních kruzích. Pražské arcibiskupství se 
brání, že vše je v souladu s právem a že nadace je a bude plně pod jeho kontrolou.  
Veřejně se ozval bývalý církevní soudce Jan Rozek, který zvažuje na Duku církevní žalobu, pokud se 
ukáže, že k převodu majetku došlo bez souhlasu vatikánských úřadů.  
"To není klukovina. To je velká domů. A pokud to neschválil Vatikán, tak je to žalovatelné kanonickým 
právem," napsal včera Rozek na Facebook.  
Právu pak řekl, že podal ofi -ciální dotaz na Apoštolskou nunciaturu, zda převod schválila. Podle 
kanonického práva by totiž neměla žádná diecéze bez svolení Vatikánu nakládat s majetkem vyšším, než 
je 40 milionů korun.  
O co konkrétně jde? Server Kverulant v úterý zveřejnil směnnou smlouvu s developerskou firmou 
Central Group.  
(Pokračování na str. 2)  
 

Převod pozemků na Dukovu nadaci budí pohoršení  
 

(Pokračování ze str. 1)  
 

Vyplývá z ní, že Dukova nadace by se měla stát majitelem "bytových a nebytových jednotek" výměnou 
za dva lukrativní pozemky o výměře 30 tisíc metrů čtverečních hned vedle nákupního centra v pražské 
Hostivaři. Podle cenové mapy se pozemky v okolí prodávají zhruba za osm tisíc korun za metr.  
Pozemky získala jako restituci farnost Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, která je na Central Group už 
převedla. Proč a za jakých okolností farář Karol Matlok pozemky převedl, nechtěl Právu říci s tím, že 
otázky je potřeba směřovat na arcibiskupství.  
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Arcibiskupství pochybení odmítá  
 

Podle církevního právníka Rozka, který v minulosti byl v brněnské diecézi církevním soudcem, ale byl 
brněnským biskupem odvolán, když založil kontaktní web Pro čistou církev na pomoc obětem zneužívání 
v církvi, je podivné, že se farnost tak snadno zbavila obrovského majetku.  
"Majetek farnosti se tvořil staletí a měl by sloužit hlavně farníkům, a ne k tomu, aby s ním církevní 
hodnostáři podle libosti nakládali," řekl Právu.  
Zarážející je podle něj i to, že Duka vložil do nadace základní kapitál v hodnotě 500 tisíc korun. 
"Pamatujete, jak Duka říkal, že bere jen 14 000 plat a je velmi chudý člověk žijící skromně?" diví se 
Rozek.  
Arcibiskupství odmítá, že by pochybilo. Na dotazy Práva, proč a jak ke směně pozemků došlo, 
neodpovědělo. Pouze vydalo veřejné prohlášení, ve kterém říká, že server Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima, který byl na arcibiskupství dříve zaměstnán a který dostal výpověď, si vyřizuje účty.  
K nadaci v prohlášení uvedlo, že má podporovat činnost církve a že nelze tvrdit, že jde o soukromou 
nadaci. "Naopak jde o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím 
pražským. Ze zakladatelských dokumentů nadace jasně vyplývá, že funkcionáři Arcibiskupství pražského 
jsou vždy i funkcionáři nadace," stojí v prohlášení.  
Podle stanov nadace Duka jako zakladatel do správní rady jmenoval generálního vikáře arcibiskupství 
Jana Balíka, výkonného ředitele arcibiskupství Antonína Jurigu, jeho asistentku Lindu Dolečkovou a člena 
ekonomické rady arcibiskupství Jana Žůrka.  
Podle Kverulanta je podivné, že ze stanov vyplývá, že tato první správní rada je jmenována na pět let 
bez ohledu na to, zda budou její členové pracovat na arcibiskupství, nebo ne. Podle arcibiskupství to ale 
není pravda, protože "jakékoli členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti 
řádně". Ale už nedodalo, že členy pětičlenné správní rady odvolává správní rada, kterou jmenoval a v 
jejímž čele stojí právě Duka.  
 

To není klukovina, ale velká domů. A pokud to neschválil Vatikán, tak je to žalovatelné kanonickým 
právem Jan Rozek, církevní právník  
 

Foto: Kardinál Dominik Duka a jeho nadace se ocitli pod palbou veřejné kritiky.  
Foto PRÁVO – Jan Handrejch  
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42. Do případu Dukovy nadace se vložil soud, Vatikán mlčí      

15.05.2021  Právo - Oldřich Danda  
strana: 5  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant (3); Razima (3); spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Případ nadace kardinála Dominika Duky, na kterou pražské arcibiskupství převedlo církevní majetek v 
hodnotě okolo 250 milionů korun, se dostal k soudu. Soudkyně Jana Hustedová z Obvodního soudu pro 
Prahu 10 vydala ve čtvrtek předběžné opatření, ve kterém nařídila, aby server Kverulant, který na 
případ upozornil, stáhl článek s titulkem: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek.  
Důvodem rozhodnutí soudu je, že zakladatel spolku Kverulant Vojtěch Razima je bývalý zaměstnanec 
arcibiskupství, se kterým se rozešel ve zlém, a na arcibiskupství útočí dlouhodobě.  
"Odpůrce (Razima) opomíjí, že nadace je založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání 
římskokatolické církve a je zcela ovládána Arcibiskupstvím pražským. Nařčení navrhovatele z 
‚tunelování‘ je urážlivé a ohrožuje pověst navrhovatele (Duka)," uvedla soudkyně. Razima řekl Právu, že 
až výzvu soudu obdrží, tak článek z internetu stáhne. "Ale ihned se obrátíme na soud a budeme žádat o 
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zrušení předběžného opatření. Každopádně se jedná o útok na svobodu slova, který jsme tady snad 
ještě nezažili," dodal.  
Podezření, že Duka se svými spolupracovníky vyvedl církevní majetek do soukromé nadace, ale 
zůstávají.  
Server Kverulant v úterý zveřejnil směnnou smlouvu s developerskou firmou Central Group, ze které 
vyplývá, že Dukova nadace by se měla stát majitelem "bytových a nebytových jednotek" výměnou za 
dva lukrativní pozemky o výměře 30 tisíc metrů čtverečních hned vedle nákupního centra v pražské 
Hostivaři, které získala hostivařská fara v restitucích.  
 

Ministerstvo: Je to soukromá nadace  
 

Otazník visí hlavně nad tím, zda nadace zůstane pod kontrolou arcibiskupství. Jak potvrdilo ministerstvo 
kultury, Dukova nadace Arietinum je soukromý subjekt.  
"Podle církevního zákona není registrována," řekla Právu mluvčí kultury Michaela Lagronová. 
Arcibiskupství se hájí tím, že v pětičlenné správní radě nadace musí být vždy arcibiskup a generální vikář.  
Pochybnosti ale budí klauzule stanov nadace, která říká, že správní rada, kterou nyní jmenoval Duka, by 
měla zůstat ve funkci pět let bez ohledu na to, zda budou její členové dál pracovat pro arcibiskupství.  
Druhá sporná otázka se týká toho, jestli arcibiskupství pro vyvedení tak velkého majetku požádalo o 
souhlas Vatikán, protože podle kanonického práva by žádná diecéze neměla bez svolení nakládat s 
majetkem vyšším, než je 40 milionů.  
Právo proto oslovilo apoštolského nuncia Charlese D. Balva v Praze. Ten ale pouze odkázal Právo na 
pražské arcibiskupství. To odpovědělo, že povinností diecéze je žádat svolení Vatikánu jen v případě 
"zcizování velkého majetku", nebo "když se prodávají kulturně vysoce hodnotné nemovitosti".  
Jiří Prinz, mluvčí Arcibiskupství pražského, Právu sdělil: "Zmiňovaný záměr do této kategorie nespadá."  
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43. Finance podaly kvůli Čapímu hnízdu kasační stížnost      

22.05.2021  Právo - ČTK, zr  
strana: 3  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí podalo k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti březnovému verdiktu 
Městského soudu v Praze, že rozhodnutí resortu neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedla to Česká televize, které 
to řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Podle něj ministerstvo trvá na tom, že nebylo možné zprávu 
zveřejnit kvůli probíhajícímu trestnímu řízení.  
Pražský městský soud rozhodnutí ministerstva ohledně zprávy OLAF zrušil a vrátil věc k dalšímu 
projednání. Ministerstvo také musí spolku Kverulant, jehož správní žalobě soud vyhověl, uhradit 
náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo u městského soudu trvalo však na tom, že jeho postup byl zákonný a v 
době rozhodování podle jeho právničky Elišky Váňové existovala výjimka z poskytování informací.  
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44. Ohlásil bombu na náměstí, do vězení nejde      

28.05.2021  Právo - ČTK, zr  
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strana: 8  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Razima (5); Kverulant; organizace; Razimovi; Vojtěchu  

 

Odkaz na originál   

Za telefonát na městskou policii oznamující možnou bombu ve vracích dodávek zaparkovaných na 
Hradčanském náměstí potvrdil včera pražský městský soud řediteli organizace Kverulant Vojtěchu 
Razimovi pravomocně šestiměsíční podmíněný trest.  
Zamítl jeho odvolání a odsoudil ho za šíření poplašné zprávy. Razima vinu odmítá. Novinářům po 
skončení jednání řekl, že měl oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta nebezpečná. Muž loni v dubnu 
zavolal na tísňovou linku pražských strážníků. Nelíbily se mu dvě dodávky zaparkované před Pražským 
hradem.  
Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19, jejichž prodej byl v té době zakázán. Razima 
požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak ředitel 
organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Na místo proto vyjeli záchranáři, policisté a 
hasiči. Auta prohledali pyrotechnici s negativním výsledkem.  
Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Pytlouna využil Razima policejní složky pro své osobní 
účely.  
"Určitým arogantním způsobem stupňoval tlak na policii, aby konala to, co chce," prohlásil. Doplnil, že 
nepovažuje podobné výhrůžky bombou za bagatelní. Často se kvůli nim musí evakuovat celé budovy či 
přijímat další policejní opatření.  
Šestiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou jeden a půl roku označil Pytloun za velmi mírný. 
Razima totiž spáchal čin v době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené 
sazbě od dvou do osmi let, kterou mu prvoinstanční soud mimořádně snížil.  
"Jsem z toho velmi smutný," reagoval na verdikt Razima. Podle něj se nyní budou občané bát zavolat při 
podezření na policejní linku, aby nečelili stíhání. Muž trvá na tom, že byl o nebezpečnosti dodávek na 
Hradčanském náměstí přesvědčen. Možné nebezpečí si však uvědomil až v průběhu telefonátu. "Je mi 
líto, že se mi nepodařilo soud přesvědčit, že mé jednání bylo spíš prospěšné než škodlivé," dodal.  
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45. Chtěl odstranit vraky před Hradem, soud mu dal podmínku      

28.05.2021  Hospodářské noviny - Marek Pokorný  
strana: 6    
klíčová slova: Razima (10); Kverulant (2); Razimovi; Razimu; společnosti; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kauza  
 

Zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěch Razima loni v dubnu upozornil pražské 
strážníky na odstavené vraky dvou aut na Hradčanském náměstí před vstupem do Pražského hradu. 
Původně nevinný telefonát, při němž však padlo i podezření na ukryté bomby, měl včera dohru před 
Městským soudem v Praze. Ten dvaapadesátiletému muži potvrdil půlroční podmíněný trest za šíření 
poplašné zprávy.  
Případ je to přitom poněkud bizarní. Razima původně jen požadoval, aby městská policie odstavené 
vraky, které sloužily jako nosiče reklamy, odtáhla. Šéf spolku Kverulant totiž již řadu let bojuje proti 
nelegální reklamě. A také jeho tlak přispěl k tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné billboardy u 
tuzemských silnic.  
V telefonátu Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen botičku a nic jiného, a 
operátor ho zase upozorňoval, že vozy nestojí na vyhrazeném stání a ani nebrání provozu, a tak je 
odtáhnout nemohou. Mohla by to prý udělat pouze policie z bezpečnostních důvodů.  
Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
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podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju."  
Vzápětí mu volala i Policie ČR a poté nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě 
hasičské posádky s 13 hasiči, psovod se psem a 30 policistů a strážníků. A také vozidlo záchranky. Případ 
skončil před soudem, který v lednu Razimu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a přikázal 
mu také zaplatit náklady zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
"Poplašná zpráva, kterou orgánu Policii ČR sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala na to, že Razima, který v devadesátých letech sloužil u policie a BIS, 
si musel být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu.  
Razima se odvolal a argumentoval například tím, že dřívější práce pro tajné služby by neměla být 
přitěžující okolností. "Naopak by mělo být zohledněno, že je z určité profesní deformace ostražitější k 
těmto jevům," uvedl Razimův advokát. Sám Razima navíc tvrdí, že to, že by v autech mohla být bomba, 
jej napadlo až během konverzace s operátorem.  
Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun ale odvolání zamítl. "Arogantním způsobem stupňoval svůj 
tlak na policii, aby konala tak, jak chce. A když to v první fázi nevycházelo, tak to vystupňoval do toho 
účelového okamžiku o těch bombách," konstatoval.  
Naznačil přitom, že Razima by měl dostat mnohem přísnější trest. Záchranáři, kteří museli na místo 
přijet, mohli v té době někde chybět. Zákonná sazba za trestný čin šíření poplašné zprávy šest měsíců až 
tři roky se v době nouzového stavu zvyšuje na dva až osm let vězení. Prvoinstanční soud tak dal 
Razimovi trest pod spodní hranicí zákonné sazby.  
"Trest je to velmi mírný. Ale vzhledem k tomu, že chybí odvolání státního zástupce, nemůžeme s tím nic 
činit," uvedl Pytloun. A poukázal na to, že podobně plané výhrůžky způsobují velké škody a ochromují 
nejen zasahující policii, ale i úřady, jichž se týkají.  
"Bohužel jsem nedokázal přesvědčit soud, že moje jednání bylo spíš veřejně prospěšné než škodlivé," 
reaguje na verdikt Razima, který se obává, že to bude signálem, aby se lidé radši nezajímali o své okolí a 
nehlásili, když uvidí něco podezřelého.  
"Až půjde nějaký bdělý občan kolem auta, kde by mohla být bomba, tak to radši hlásit nebude, protože 
může být odsouzen," uvedl.  
 

V telefonátu Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen botičku.  
 

Foto:  
 

O autorovi: Marek Pokorný, marek.pokorny@economia.cz  

« zpět na obsah   
    
   

46. Spolky se chtějí vyhnout omezení. Budeme neutrální, tvrdí      

22.06.2021  Právo - (zr)  
strana: 2  rubrika: Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant; organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Do kampaně před říjnovými sněmovními volbami vstoupí kromě kandidujících stran, hnutí a koalic i 
spolky, jako jsou Milion chvilek pro demokracii nebo Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Díky 
loňskému verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS) se vyhnou povinnosti registrace u dohledového 
úřadu. Podmínkou však je, aby jejich osvěta byla neutrální.  
Jenže už nedělní demonstrace organizovaná spolkem Milion chvilek na Václavském náměstí, která 
směřovala proti vládě, Andreji Babišovi i ministryni spravedlnosti Marii Benešové, naznačila, že to 
nemusí být bez problému.  
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Pokud by totiž po 20. srpnu chtěl nějaký spolek svolat podobnou akci, musela by být obsahově 
neutrální, jinak by se musel registrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí 
jako tzv. třetí osoba. Tím pádem by ale mohl do kampaně vložit maximálně 1,8 milionu korun a vést k 
tomu transparentní účetnictví.  
Není divu, že o registraci žádný velký zájem není.  
 

Náklady bez limitu?  
 

"Milion chvilek se do předvolební kampaně nezapojí jako třetí strana, a tedy se ani nebude registrovat 
jako třetí osoba. Naše kampaň bude voliče seznamovat s výsledky naší práce: budeme nadále jako 
dosud informovat o zásadních kauzách všech politických subjektů, které působí na naší politické scéně," 
sdělila Právu mluvčí Milionu chvilek Kristina Jochmannová.  
Milion chvilek, z. s., si už nechal vytisknout i plakáty, letáky a další materiály. Na jeho činnost posílají 
peníze převážně drobní dárci, k 19. červnu měl spolek na účtu téměř dva miliony.  
Jako tzv. třetí osoba se u dohledového úřadu neplánuje registrovat ani Bezpečnostní centrum Evropské 
hodnoty.  
"Neplánujeme činnost, která by odpovídala zákonné definici volební kampaně – tedy podporu jednoho 
kandidáta nebo negativní kampaň proti jinému kandidátovi. Ve smyslu judikátu NSS se plánujeme 
věnovat hodnocení kandidátů a programů z pohledu naší specializace – bezpečnostní politiky, což dle 
NSS plně spadá do svobody projevu, a nemusíme se registrovat," řekl Právu ředitel centra Jakub Janda.  
Ani organizace Kverulant, která upozorňuje na politické kauzy, tvrdí, že nehodlá v kampani opustit 
neutrální pole.  
 

Je to kampaň?  
 

"Vše, co prosazujeme, prosazujeme jen silou svého hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Naproti 
tomu jednání s politiky by nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba jen to, abychom na ně neútočili, 
když,pro nás‘ něco udělají," sdělil Právu ředitel Vojtěch Razima.  
Zástupce dohledového úřadu Jan Outlý přitakává, že kvůli obecné osvětě a vzdělávání se žádný subjekt 
registrovat nemusí. "Kampaň je definovaná jako sdělení ve prospěch nebo neprospěch kandidující 
strany či hnutí, koalice nebo jejich kandidáta. Pokud se toho organizace vyvarují a nebudou se 
vyjadřovat ve prospěch nebo neprospěch kandidujícího subjektu nebo kandidáta, tak nenaplňují znak 
volební kampaně," řekl Outlý Právu.  
Např. spolek Milion chvilek pro demokracii by ale bez registrace v předvolebním čase neměl opakovat 
např. akce namířené proti Babišovi, jaké pořádal dřív. "To by se vyjadřovali v neprospěch nějakého 
kandidáta a v takovém případě by registrace musela být. Ale pokud chystají obecný apel ve smyslu 
podpory nějakých hodnot či ideologií, tak to nelze považovat za kampaň," dodal Outlý.  
 

Registrace tzv. třetích osob má sloužit jako pojistka proti anonymním kampaním a proti obcházení 
90milionového limitu, který mají na kampaň strany a hnutí. Třetí osoby jsou lidé nebo právnické osoby, 
které veřejně vystupují na straně volebního subjektu nebo proti němu, vkládají do kampaně své 
prostředky.  

« zpět na obsah   
    
   

47. Další pokuty za paliva. Ale situace se lepší      

01.07.2021  Mladá fronta Dnes - (jis)  
strana: 15  rubrika: Kraj Plzeňský  
klíčová slova: kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   
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PLZEŇSKÝ KRAJ Seznam čerpacích stanic, kterým dala loni Česká obchodní inspekce pokutu vyšší než 10 
tisíc korun zveřejnil web kverulant. org. Mapa i seznam byly sestaveny ze zdrojů České obchodní 
inspekce a aktualizovány 28. června. "Situace se ale zlepšuje. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru 
závadných více než 13 procent odebraných vzorků paliv, v roce 2020 to bylo v průměru už jen pouze 0,5 
procenta," píše kverulant.org a přičítá to pravidelnému zveřejňování. V Plzeňském kraji dostala letos 20. 
ledna pokutu 300 tisíc korun rokycanská čerpací stanice LPG na dálnice D5 směr Praha. LPG nevyhověla 
zvýšeným obsahem síry. Její zjištěná hodnota byla 166,4 miligramů na kilogram, přitom maximální 
hodnota je podle ČSN 31,1. Rozdíl je tedy 135,3. Hrozí poškození katalyzátoru i celého motoru vinou 
okyselování motorového oleje.  

« zpět na obsah   
    
   

48. Článek o převodu pozemků z církve na developera nemusí Kverulant mazat, 
rozhodl soud      

26.07.2021  Hospodářské noviny - Jakub Mikel  
strana: 2  rubrika: Události  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Kauza  
 

Kardinál Duka tuneluje církevní majetek, tvrdil článek zveřejněný v květnu na webu spolku Kverulant. 
Sdružení, které upozorňuje na pochybení politiků a úřadů, v něm popsalo převod církevních pozemků na 
nadaci založenou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Ten se okamžitě ohradil a Obvodní soud 
pro Prahu 10 nařídil text stáhnout. Městský soud v Praze teď ale jeho verdikt zrušil. Neřešil sice, zda je 
pravda to, co článek uvádí, ale rozhodl, že ho Kverulant mazat nemusí. Svoboda slova podle soudu 
převažuje nad ochranou osobnosti. Arcibiskupství se plánuje dál soudit a tvrdí, že Kverulant lže.  
V článku, který se po rozsudku znovu objevil na webu, se píše o dvou pozemcích v pražské Hostivaři. 
Katolická církev je získala v restitucích a mají celkovou rozlohu 30 tisíc metrů čtverečních. Pozemky jsou 
v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů 
korun. Duka je převedl na nadaci Arietinum, ta je směnila s developerskou skupinou Central Group. 
Firma jí má na oplátku v budoucnu nabídnout byty. Kverulant poukazoval na to, že nadaci zakládal sám 
Duka a arcibiskupství na ni nemá příliš velký vliv.  
Předsedkyně senátu Městského soudu Veronika Křesťanová v odůvodnění rozsudku uvedla, že Duka 
jako veřej ná osoba musí snést vyšší míru kritiky. Mohl se navíc podle ní proti nařčením v článku bránit 
prostřednictvím médií.  
Církev celou dobu prohlašuje, že tvrzení o tunelování není pravdivé. Odkazuje přitom na stanovy, podle 
kterých do vedení nadace musí vždy usednout lidé z pražského arcibiskupství. Kverulant ale upozorňuje, 
že první členové správní rady získají místa na pět let, a církev tak nad nadací nemusí mít reálnou 
kontrolu. V tom mu dal částečně za pravdu i městský soud. "Předmětný článek pravdivě upozorňuje na 
to, že v následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady nadace kromě zakladatele," 
stojí v rozsudku.  
Křesťanová navíc upozornila, že Duka zůstane čestným členem rady i poté, co přestane vykonávat úřad 
arcibiskupa a bude mít právo se zúčastnit zasedání správní rady. "Není zřejmé, z jakých důvodů nadaci 
nezřídila přímo římskokatolická církev," uvedla soudkyně. "Nelze přehlédnout ani to, že darované 
pozemky byly obratem směněny s dalším soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro 
církev Duka nijak nevysvětluje," popsala.  
Samotnou dohodu s firmou Central Group církev dosud příliš nekomentovala. "Arcibiskupství podle své 
hospodářské strategie vnímá možnost postupného navyšování portfolia nájemného bydlení," 
vysvětloval dříve mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz. Spolupráce nadace a developera do této linie podle něj 
zapadá. Detaily nechtěl sdělit s odkazem na obchodní embargo. Na otázky neodpověděla ani Central 
Group.  
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Zakladatel Kverulanta, novinář a někdejší signatář Charty 77 Jan Urban, je s posledním rozhodnutím 
soudu spokojen. "Potěšilo nás jasné odůvodnění a rychlost, s jakou se soud s celou záležitostí vyrovnal," 
uvedl. Naopak arcibiskupství s výrokem nesouhlasí. "Po konzultaci s experty se proti tomuto rozhodnutí 
bude bránit ústavněprávní cestou," uvedl Prinz.  
K tomu ale může přistoupit až poté, co soudy rozhodnou o samotné podstatě sporu. Zatím se věnovaly 
pouze předběžnému opatření, které řešilo stažení či nestažení článku z internetu. Duka již avizoval, že k 
dalším soudům dojde. "Nepravdivost těchto tvrzení bude prokázána v samostatném soudním řízení na 
ochranu osobnosti, které bylo ze strany Arcibiskupství pražského, respektive jeho představitelů, 
zahájeno," uvedl Prinz.  
 

Foto: Pražský arcibiskup Dominik Duka.  
Foto: HN - Jakub Plíhal  

« zpět na obsah   
    
   

49. Hrad už jen jako skanzen      

25.09.2021  Mladá fronta Dnes - Matěj Nejedlý  
strana: 13  rubrika: Praha  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; Kverulanta; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Na Pražský hrad si Pražané odvykli chodit  
 

HRADČANY Pražský hrad, pondělí odpoledne. Nejvýznamnější památka hlavního města zeje až na 
výjimky prázdnotou. Několik turistů si prohlíží katedrálu svatého Víta, jeden zamilovaný pár se fotí ve 
Zlaté uličce. Symbol Prahy jinak působí opuštěně, jako by si sem snad lidé odvykli chodit.  
Před prázdninami tu přitom bylo veselo. Své 80. narozeniny zde oslavil exprezident Václav Klaus. Za 261 
tisíc korun zajistil Hrad pro Klause úklid, připravil stoly a stany, zvukaře, vzduchotechniku i instalatéra. V 
ceně byli také zahrnuti hasiči a bezpečnostní služby. Taková akce byla však v období od znovuotevření 
Hradu výjimkou, kterou porušil jen prezident Miloš Zeman pietní akcí za oběti covidu-19 s hořícími 
svíčkami v pivních kelímcích.  
U vchodu do areálu Pražského hradu redaktora MF DNES zkontrolovali dva usměvaví policisté. Po 
odevzdání kovových předmětů a úspěšném projití bezpečnostním rámem byl za pár desítek vteřin 
vpuštěn. V předcovidovém čase se kvůli těmto kontrolám často tvořily dlouhé fronty, na což si stěžovali 
hlavně turisté. Kontroly začaly v roce 2016 a zrušeny byly až letos začátkem dubna, kdy se po uvolňování 
pandemických opatření otevřely hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Zrušení však trvalo jen pár dní.  
"Kontroly na Pražském hradě obnovila Policie ČR," sdělil Jan Pastor za Správu Pražského hradu. "Pražský 
hrad o tomto kroku nerozhodoval," doplnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.  
"Je to s ohledem na doporučení bezpečnostních expertů, a to i z řad Policie ČR. Je to reakce na 
bezpečnostní situaci ve světě, potažmo v Evropě," uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Za 
rozhodnutím podle něj není žádná konkrétní hrozba.  
 

Kontroly a málo lidí  
 

Hned po otevření na Pražský hrad moc lidí nechodilo. Tento trend se ale začal měnit v srpnu, kdy 
návštěvnost začala růst. "Ani tak ovšem zdaleka nedosahujeme čísel před pandemií. Ve srovnání s 
loňskem letos pozorujeme mezi návštěvníky vzrůstající počet cizinců, naopak Čechů oproti loňsku 
výrazně ubylo. Je to způsobeno i tím, že se vrátily zahraniční organizované skupiny, jež na Pražský hrad 
přijíždějí s cestovními kancelářemi," vysvětluje Ovčáček. Návštěvnost nezachránily ani školní skupiny, 
které normálně Hrad navštěvují v hojném počtu. Zarezervovat a realizovat prohlídku si jich stihlo jen 
několik. "V novém školním roce zatím školy a učitelé vyčkávají na vývoj situace ohledně opatření proti 
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covidu, a tudíž je objednávek výrazně méně, tedy i včetně prohlídek Pražského hradu," informuje Miloš 
Pospíšil z cestovní kanceláře CK2.  
Hlavní město se snažilo pomoci zvednout návštěvnost památek například pomocí kampaně pro turisty V 
Praze jako doma 2. "V rámci projektu se jednalo o druhou nejnavštěvovanější památku v rámci 
programu a během jeho trvání (červenec–srpen, pozn. red.) voucher na okruh Pražského hradu a Velkou 
jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha využilo 18 tisíc turistů," říká mluvčí Prague City Tourism 
Klára Malá.  
Lidé mohou na Pražský hrad vstoupit jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým 
nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále 
vyhrazeno jen pro odchod z areálu. Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými 
opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce 
loni na jaře.  
 

Čeká se na další soud  
 

Uzavření Pražského hradu přitom Pražanům vadilo. Nejvíce byla vidět organizace Kverulant. Prezidenta 
nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
"Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusí žádat hradní správu o souhlas," říká zakladatel a ředitel Kverulanta Vojtěch 
Razima. Nyní už je areál přístupný, ale resort vnitra a Správa Pražského hradu výrok městského soudu 
rozporují. Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude 
zabývat Nejvyšší správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační 
stížnosti. NSS už podle své databáze řízení zahájil, ale zatím nerozhodl.  
"My jsme optimističtí, už tři roky před covidem totiž IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, 
pozn. red.) mapoval všechny průchody Pražského hradu a nazval ho veřejným prostranstvím," sdělil MF 
DNES Razima.  
 

---  
 

Fakta Pražský hrad Otevírací doba Pražského hradu Areál Pražského hradu 6.00–22.00 Návštěvnické 
objekty * Starý královský palác * bazilika sv. Jiří * Zlatá ulička s věží Daliborkou 9.00–17.00 * katedrála 
sv. Víta Po–So: 9.00–17.00 Ne: 12.00–17.00 Výstavy V Královském letohrádku aktuálně probíhá výstava 
obrazů Ivana Exnera a v Jízdárně Pražského hradu je momentálně k vidění největší výstava o tuzemské 
architektuře nazvaná Česká architektura od secese k dnešku. Pramen: www.hrad.cz  
 

Foto: Co máte v batohu Od uzavření hradu veřejnosti uběhlo již skoro pět měsíců, stále ovšem ještě 
nejsou otevřena všechna místa, která byla pro návštěvníky přístupná před pandemií. Návštěvníci se 
aktuálně nedostanou na Příběh Pražského hradu, do Obrazárny, na Rožmberský palác, Svatovítský 
poklad a Prašnou věž. U vchodu do areálu jsou kontroly.  
Foto: archiv MAFRA  
 

O autorovi: Matěj Nejedlý, redaktor MF DNES  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

Začíná ustavující schůze Sněmovny. Předsedkyně Markéta Pekarová Adamová pro MF DNES promluvila 
o změnách v dolní komoře i o vládním vyjednávání.  
 

- Bývalý prezident Václav Klaus o vás v rozhovoru pro MF DNES řekl, že vám z očí čiší zlo. Čiší ?  
 

Nevím, jak vypadá, když z něčích očí čiší zlo. Spíš mi přijde svým způsobem bizarní, když jeden z bývalých 
vrcholných politiků má potřebu o komkoliv jiném pronášet takové soudy, které jsou za hranou vkusu. Já 
sama s názory pana Klause často také nesouhlasím, ale toto byla zkratka, která je až trapná. Říká se ale, 
že občas je těžké odejít, a to se zrovna děje panu Klausovi.  
 

- Jste vnímána jako liberální politička, identifikujete se s touto nálepkou?  
 

Myslím si, že v některých názorech bych pro ty, kteří mě takto označují, byla až překvapivě 
konzervativní. Sama se neumím zařadit do jednoduché škatulky. V mnoha ohledech jsem samozřejmě 
velmi liberální, ale nejsem bezbřeze liberální. Záleží na konkrétních tématech.  
 

- V koalici SPOLU jste s konzervativní ODS a ještě konzervativnější KDU-ČSL. Nestřetáváte se na názorové 
ose konzervativní/liberální?  
 

V některých etických otázkách samozřejmě všichni nesouzníme. Typicky jsou zmiňována témata, která 
se týkají sňatků stejnopohlavních párů a podobně. V těchto záležitostech si necháváme prostor pro 
vlastní pojetí.  
 

- S nejvyšší pravděpodobností budete předsedkyní Sněmovny. Průměrný věk předsedů při nástupu do 
funkce byl okolo 49 let. Vy tento průměr výrazně snížíte, navíc budete v Česku teprve druhou ženou v 
této funkci. Projeví se to nějak ve vašem způsobu vedení Sněmovny?  
 

Jsem zvyklá, že do běžných standardů nezapadám. V roli předsedkyně Sněmovny mám určitě na koho 
navazovat. Třeba na Miroslavu Němcovou. Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka 
Vondráčka. Jeho extempore s kytarou nebo se zdviženým prostředníkem nejsou podle mě hodné třetího 
nejvyššího ústavního činitele v zemi. Jedna z věcí, kterou bych do Sněmovny chtěla přinést, je 
důstojnost.  
 

- Radek Vondráček je kandidátem ANO na post místopředsedy Sněmovny. Bude zvolen?  
 

Jeho nominaci hodnotím tak, že je vizitkou klubu 72 poslanců hnutí ANO, že nejsou schopni najít někoho 
lepšího, když si vzpomeneme na jeho výstupy. Ať už ve vedení Sněmovny, nebo i jeho lichvářskou kauzu 
z jeho působení v advokacii. Ale nechci předjímat, jak se k volbě postavíme, protože o tom budou ještě 
jednat naše poslanecké kluby.  
 

- Očekáváte, že u něj ta volba bude hladká? Je to přece jenom tajná volba.  
 

Ta nominace je z mého pohledu, ze všech těch jmen kandidátů na místopředsedy, tou, která budí 
nejvíce otazníků, zda je správná.  
 

- Jakou chcete být předsedkyní Sněmovny?  
 

Funkci beru s velkou pokorou a s velkou mírou zodpovědnosti. Jde přece jen o post třetího nejvyššího 
ústavního činitele v zemi a má víc složek než "jen" řízení schůze Sněmovny. Když vládu tvoří dvě koalice 
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z celkových pěti stran, tak o to důležitější bude hladká spolupráce právě se Sněmovnou.  
 

- Nová Sněmovna má mít šest místopředsedů. Není to v době, kdy chcete šetřit, plýtvání penězi, protože 
jeden místopředseda přijde ročně na více než čtyři miliony?  
 

Vím, že je to kritika, kterou rádi využívají členové hnutí ANO. Řešení je ale nasnadě. Jeden jejich post se 
nemusí obsazovat, mohou se ho dobrovolně vzdát a prokázat, jak moc vážně svou kritiku myslí. 
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka už také v této souvislost dávno říkal, že když se podívá na zahraniční 
cesty, které Sněmovna proplácí, tak stačí, aby se dvě z nich zrušily, a hned ušetříme přesně tolik, kolik 
nás jeden místopředseda navíc vyjde.  
 

- Znamená to, že v nové Sněmovně se bude méně cestovat?  
 

Parlamentní diplomacie je sice přínosná, ale mezi přínosy určitě nepatří výlety na Machu Picchu. (V 
květnu 2019 tam vycestovala např. delegace pěti poslanců z kontrolního výboru. A připojil se k nim i 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org roce 2018 zaletěl i Vít 
Rakušan – pozn. red.) Takže já k cestám určitě přistoupím tak, že budu hodně zkoumat smysluplnost, 
účelnost, a rozhodně nejsem pro nějaké výlety poslanců.  
 

- Mluví se o možné aktivaci článku 66 ústavy. Nechme stranou, jestli se nakonec bude aktivovat, nebo 
ne. Pokud by se ale aktivoval, tak byste se stala asi nejmocnějším předsedou Sněmovny v historii země. 
Po prezidentovi byste převzala některé jeho pravomoci. Jste připravená na tuto roli?  
 

Kdybych nebyla připravená, tak do toho nejdu. Upřímně bych ale byla raději, kdyby k tomu nedošlo. Je 
to pro nás až krajní řešení a musí se k němu přistoupit až po velmi pečlivém zvážení, zda je to opravdu 
nutné a nevyhnutelné. Chci ale zdůraznit, že by šlo jen o dočasné řešení.  
 

- Sněmovna se bude řídit zprávou, kterou si ke zdravotnímu stavu prezidenta vyžádá Senát, nebo 
požádá o aktuální informace před vlastním jednáním?  
 

Postup se samozřejmě ladí a vzhledem k tomu, že o tom rozhodují obě komory parlamentu, tedy jak 
Senát, tak Sněmovna, tak by si o tuto zprávu měly požádat obě komory.  
 

- Pojďme k vyjednávání o vládě, byť ta už jsou pomalu u konce (dnes by měla být podepsána koaliční 
smlouva a prohlášení o programu koalice). Bylo a je to pořád tak idylické, jak to prezentuje předseda 
ODS Petr Fiala? Že tedy téměř s ničím nebyl vážnější problém?  
 

Atmosféra byla opravdu přátelská. Nelakujeme nic narůžovo, protože pokud by tomu tak nebylo, tak už 
by to někdo nejspíš řekl. Určitě pomáhalo, že se dobře známe, deklarovali jsme dopředu, že spolu 
chceme vládu utvořit, měli jsme společný cíl a velkou vůli se dohodnout.  
 

- Opravdu nebyly během vyjednávání žádné rozpory?  
 

Abych řekla pravdu, tak já jsem sice vyjednávala vládu poprvé, ale očekávala jsem, že to bude mnohem 
složitější.  
 

- Zmínila jste, že k poměrně rychlé dohodě došlo i proto, že jste se znali. Znali jste dobře i Piráty, kteří 
teď po jejich fiasku řeší, jestli mají do vlády vůbec jít?  
 

Výsledek Pirátů zaskočil úplně všechny. Mně ale nepřísluší to jakkoli komentovat, měla by to řešit 
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koalice PirSTAN. Přeji jim hodně štěstí, aby to nepoškodilo jejich vztahy, aby byli schopni i určitého 
nadhledu a velkorysosti, protože nikomu, ani celé budoucí vládní koalici by neprospívalo, kdyby mezi 
nimi zůstaly nevyřešené hořkosti.  
 

- Piráti budou nicméně koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády posuzovat až jako poslední. Co 
bude v případě, že se rozhodnou do vlády nejít. Budete dál jednat jen se STAN?  
 

Nerada komentuji věci co by kdyby.  
 

- Ale v tomto případě je možné, že se tak nakonec stane?  
 

V takovém případě bychom se k celé situaci měli postavit rychle čelem. Jiná varianta vlády než se 
Starosty, by stejně neexistovala. Od začátku však přistupujeme ke koalici Pirátů a Starostů jako k 
jednomu celku a deklarujeme, že se ve Sněmovně chceme opírat o stoosmičlennou většinu, tedy i hlasy 
Pirátů.  
 

- TOP 09 má ze dvou ministerstev obsadit ministerstvo zdravotnictví. Bude v jeho čele Vlastimil Válek?  
 

Bohužel ani toto komentovat ještě nebudu. Koaliční smlouvu podepisujeme až v pondělí (rozhovor 
vznikl ve čtvrtek) a my jsme se dohodli, že veškeré komentáře budeme dávat až poté.  
 

- To, že pan Válek bude budoucím ministrem zdravotnictví, je ale asi pravděpodobné, podle toho jak 
vystupuje k otázkám zdravotnictví?  
 

Vlastimila Válka jsem poznala za poslední čtyři roky ve Sněmovně jako velmi talentovaného politika, 
velmi schopného manažera a velmi schopného odborníka na zdravotnictví, kterého nám mohou druzí 
jen závidět.  
 

- TOP 09 má mít ve vládě dva ministerské posty. Piráti, kteří mají jen čtyři poslance, mají mít ministry tři. 
Nejsou dva ministři pro vás málo, pochopí to vaši voliči?  
 

Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že my obsadíme ještě post předsedy Sněmovny, tak si myslím, že 
to rozdělaní je adekvátní. Byť z toho někdo může cítit hořkost.  
 

---  
 

Jsem zvyklá, že do běžných standardů nezapadám.  
 

Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka Vondráčka.  
 

Foto: Ladislav Křivan, MAFRA  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

BRNO, KARLOVY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Hasičský záchranný sbor 
(HZS) Karlovarského kraje pokutou 90 tisíc korun za to, že uzavřel koncesní smlouvu na poskytování 
služeb pultu centralizované ochrany bez výběrového řízení. Informoval o tom mluvčí úřadu Martin 
Švanda. Na řízení upozornil server Kverulant. org, na jehož podnět se ÚOHS začal smlouvou zabývat. 
Hasiči Karlovarského kraje podle mluvčího Martina Kasala podali proti rozhodnutí odpor.  
Podle Kasala už HZS rozhodnutí obdržel. "Protože jsme ale podali proti rozhodnutí odpor, tak v tuto 
chvíli není pravomocné," řekl včera. Začne tak standardní řízení.  
HZS Karlovarského kraje uzavřel smlouvu na provoz služeb pultu centralizované ochrany s firmou Patrol 
group, aniž by na zakázku vypsal koncesní nebo jiné řízení podle zákona.  
Jednatel a ředitel společnosti Patrol group Pavel Volenec řekl, že se společnost k záležitosti nebude 
vyjadřovat.  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

Tahle země má určitě důležitější problémy. Nesmyslné uzavření areálu Pražského hradu však 
představuje lapálii, kterou snad půjde v dohledné době rozlousknout. Pokusí se o to shromáždění, jež 
odpůrci uzávěry svolávají na polovinu dubna na zdejší náměstí U svatého Jiří. Výsledkem by mělo být 
soudní rozhodnutí, zda je sídlo českých panovníků soukromý vnitroblok, nebo veřejné prostranství.  
 

Letos v létě uplyne pět let od chvíle, kdy se z návštěvy Pražského hradu stala zábava pro otrlé. Policejní 
kontroly s rámovými detektory spojené s osobní prohlídkou způsobovaly dlouhé fronty, v nichž se 
čekalo až desítky minut. Mnozí Češi se začali návštěvě Hradu vyhýbat.  
Přesně před rokem pak byl areál Pražského hradu odříznut od okolního světa úplně. S odvoláním na 
virovou epidemii se všechny brány zamkly, zůstal jen průchod pro zaměstnance. Od poloviny května byl 
Hrad pět měsíců otevřený, dokonce ubylo kontrol. Od října však zůstává znovu nedobytný, projdou opět 
jen lidé pracující uvnitř, případně jejich návštěvy.  
Pro obyvatele hlavního města má popsaný stav praktické důsledky. Z území o rozloze třiceti hektarů se 
stala neprůchodná bariéra, která lidem brání při pěších cestách do práce, domů či na procházku. 
Odříznuta zůstala i katedrála sv. Víta nebo třeba pošta, která sloužila lidem z okolí.  
"Nic takového si nedovolili ani komunisti včetně Gottwalda a Husáka, a jak jsem zjišťovala, tak ani nacisti 
za války," říká pětasedmdesátiletá Jana Titlbachová. Na Hradčanech žije přes půl století, její dědeček 
pracoval jako osobní řidič prezidenta T. G. Masaryka. Ona sama působila v Útvaru rozvoje hlavního 
města Prahy a vedla Galerii Anderle v Pelléově vile, v letech 2006 až 2010 byla rovněž zastupitelkou 
Prahy 1 za Zelené. Nyní je odhodlaná účastnit se jakéhokoliv protestu, který pomůže současnou situaci 
změnit. "Odmítám se podřizovat aroganci moci. Člověk vždycky něco zmůže. Nebo to má aspoň zkusit," 
věří důchodkyně, která bydlí v hradčanské části Nový Svět.  
 

Soukromý dvůr?  
 

I kvůli paní Titlbachové a dalším lidem, kteří Pražský hrad považují za přirozenou součást města, a nikoliv 
za soukromou rezidenci, jsme se pokusili zjistit, jakou právní povahu má vlastně rozhodnutí o uzavření 
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areálu Hradu.  
Právník s bohatou novinářskou zkušeností Tomáš Němeček konfrontoval Kancelář prezidenta republiky 
již ve věci informací týkajících se amnestie Václava Klause či platů a odměn zdejších zaměstnanců. Když 
letos v polovině února požádal o poskytnutí rozhodnutí o uzavření areálu Hradu, dostal z legislativního 
odboru odpověď: "Za daného právního stavu a vládou závazným způsobem nastavovaných omezení 
není důvod, aby KPR vydávala zvláštní rozhodnutí o uzavření." Advokát to komentuje lakonicky: "Takže 
se Hrad zavřel sám od sebe."  
Je legální zbavit veřejnost možnosti procházet hradním komplexem, který Češi tradičně považují za svůj, 
a navíc jeho nákladné opravy a údržbu platí ze svých daní? Odepřít věřícím modlitbu v nejvýznamnějším 
kostele v zemi, zavřít rozsáhlé parky a zahrady?  
Právník Pavel Uhl nabízí východisko, jak to poměrně rychle zjistit. "Lidé okolo prezidenta zřejmě 
vycházejí z toho, že areál Hradu má charakter soukromě spravovaného dvora, kam si někoho můžou 
pustit, a někoho nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok," říká advokát, který vyučuje ústavní právo na 
Právnické fakultě UK. Doporučuje proto svolání veřejného shromáždění přímo na některé z prostranství 
uvnitř areálu Pražského hradu.  
"K ohlášce demonstrace na neveřejném pozemku musíte doložit písemný souhlas vlastníka, což v tomto 
případě asi nepůjde. Magistrát tudíž celou věc odloží," vysvětluje Pavel Uhl. Proti tomuto "odložení" se 
lze ovšem odvolat na ministerstvo vnitra a následné rozhodnutí napadnout správní žalobou. "Soud pak 
může dospět k závěru, že fakticky jde o veřejné prostranství, tudíž rozhodnutí o odložení bylo 
nezákonné," vysvětluje Pavel Uhl.  
Za možnou oporu pro výklad potvrzující status veřejného prostranství považuje právník vládní nařízení z 
19. října 1954, ve kterém se uvádí: "Pražský hrad, sídlo presidenta republiky a významná historická 
památka, náleží všemu československému lidu." Není divné dovolávat se paragrafů z nejhlubší totality? 
"V právu nejde o nic neobvyklého," říká Pavel Uhl a dodává: "Sice v tom zní tehdejší terminologie, ale 
politicky je to neutrální."  
Soudní verdikt tak může podle Uhla posloužit nejen při zpochybnění covidové uzávěry, ale i předchozích 
bezpečnostních prohlídek: "Pokud by soud deklaroval, že jde skutečně o veřejné prostranství, měl by 
tam být občanům umožněn svobodný pohyb a pobyt."  
Výhodou naznačeného postupu je rychlost, i když samotná procedura zní poněkud zašmodrchaně. "Jak 
známo, soudy se vlečou roky. Ovšem v případě odvolání proti usnesení o odložení oznámení 
shromáždění musí ministerstvo vnitra rozhodnout do tří až pěti dnů. Takže u soudu můžeme být do 
čtrnácti dnů od oznámení demonstrace," vysvětluje právnickým jazykem Pavel Uhl, který působí v 
advokátní kanceláři AK RHK a ve správní radě Transparency International. Jeho maminkou je bývalá 
mluvčí Charty 77 a ombudsmanka Anna Šabatová, otcem novinář, vězeň komunistického režimu a 
politik Petr Uhl.  
Jaký názor má na uzavření Hradu? "Jako právník bych se neměl dopouštět silných výroků. Nicméně to 
nepovažuju za správné. Celý ten areál má obrovský význam pro naši státnost, který spočívá mimo jiné v 
tom, že tam lidé můžou přijít."  
 

Ukliďte radši sníh  
 

"Můj pohár trpělivosti přetekl, když jsem šel zahajovat výstavu do Nové oranžerie v Královské zahradě. 
U vchodu stála šílená fronta, tak jsem – ač nerad – vytáhl senátorský průkaz a poprosil, jestli by pánové 
byli tak laskavi a pustili mě, že jdu do práce. Vysmáli se mi a poslali mě na konec fronty," vypráví Jiří 
Růžička.  
Dvaasedmdesátiletý místopředseda Senátu a dlouholetý ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera, který 
byl zvolen za TOP 09 a STAN, vyzval spolu s místostarostou Prahy 6 Janem Lacinou (STAN) už dvakrát 
prezidenta Zemana, aby Hrad otevřel, odstranil zátarasy a zrušil kontroly. "Úplné uzavření části města 
chápeme jako výraz zvůle a neúcty k občanům," zakončili svůj letošní dopis.  
Neuspěli. Hrad opakovaně argumentuje, že "na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnosti 
návštěvníků", obrázek si lze udělat i z nedávného vyjádření kancléře Vratislava Mynáře na stránkách 
Pražského hradu: "Je nutné vycházet z celkové povahy a smyslu opatření, jejichž aplikací bychom neměli 
vytvářet situace jdoucí proti smyslu zdravotní prevence." Do ztracena zatím vyznívá také snaha 
pražského magistrátu, aby byla jedna z nejatraktivnějších částí metropole opět zpřístupněna veřejnosti. 
"Poprvé jsem tu věc zmínil loni v lednu, když jsem marně zval pana prezidenta k návštěvě podhradí v 
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reakci na jeho prohlášení, že bude víc jezdit do regionů," přibližuje primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který 
tehdy chtěl s hlavou státu probrat uzavření Jeleního příkopu.  
Další dopis putoval z magistrátu na Hrad v prosinci, kdy se dočasně rozvolnila epidemiologická opatření. 
"Jsem přesvědčen, že pokud budou návštěvníci dodržovat základní hygienická pravidla a rozestupy, 
nebude nijak ohroženo jejich zdraví. Procházka na Pražský hrad by tak mohla být vítanou, a především 
bezpečnou aktivitou v této nelehké době," nechal se slyšet primátor, původní profesí lékař.  
Odpověď kancléře Mynáře přišla v únoru: "Velmi si vážím vaší starosti o občany Prahy a chci věřit, že to 
myslíte upřímně. Pak se ale nabízí otázka, zda byste takovou péči nemohl věnovat tam, kde to je 
opravdu potřebné. Jen jako příklad, asi 14 dnů v Praze leželo množství sněhu, který nikdo neuklízel. Pak 
vznikla hnusná břečka, kterou si jistě užili všichni občané Prahy. Co kdybyste začal tímto?"  
Senátor Růžička a místostarosta Lacina se podobné jízlivosti nedočkali, jejich novoroční dopis zůstal bez 
odezvy. "Štve mě to čím dál víc," říká Jiří Růžička a dodává: "Oficiálně se odvolávají na covidovou situaci, 
ale takové zdůvodnění neberu. Vidím za tím pomstychtivost, zlou vůli a záměr demonstrovat, že si 
můžou dělat, co chtějí. Je to velká hanebnost."  
Místopředseda Senátu poukazuje na existenci modernějších řešení, než je kompletní uzávěra areálu. 
"Například na fotbalových stadionech v Anglii běžně používají detekci obličejů," nabízí někdejší 
tělocvikář. Připomíná rovněž možnost vytvořit průchod alespoň z Prašného mostu na Malou Stranu. 
"Takový koridor by mohl bezpečně míjet úřední budovy," říká.  
Primátor hlavního města Hřib dodává: "Kancelář prezidenta republiky argumentuje vládními 
epidemiologickými opatřeními, ale realita je jiná. Nenašli jsme žádný výnos ministerstva zdravotnictví, 
který by v rámci nouzového stavu přikazoval úplné uzavření areálu Pražského hradu. Jde tudíž o výkon 
vlastnického práva."  
 

Sejdeme se na náměstí  
 

Rukavici hozenou právníkem Pavlem Uhlem chytil na konci února Vojtěch Razima ze spolku Kverulant. 
"Nechci brát hned sekeru do ruky a jít rozmlátit dveře. Nejdřív zdvořile vyzveme pana prezidenta k 
otevření Hradu dopisem. Současně ale svoláme demonstraci," říká rodák z Pelhřimova, který se rád 
společensky angažuje. Již jako devatenáctiletého ho v lednu 1989 při Palachově týdnu zadrželi esenbáci 
na protirežimní demonstraci, krátce nato se z něj stal studentský vůdce a později důstojník Bezpečnostní 
informační služby (1992–1997).  
Pan Razima má za sebou řadu úspěšných kampaní, na jejichž konci bylo například odstranění většiny 
billboardů v zemi, zveřejnění seznamu čerpadel, kde se prodávaly pančované pohonné hmoty, či 
odhalení tunelu při nákupu Centrálního registru administrativních budov v majetku státu (CRAB) za čtyři 
miliardy korun.  
Nyní se dvaapadesátiletý strojní inženýr a bezpečnostní expert, který po skončení angažmá v BIS 
pracoval ve společnosti Deloitte, v Komerční bance či Škodě Praha, těší na další bitvu. "V ideálním 
případě bychom mohli dosáhnout toho, aby Hrad napříště už nebyl uzavřen nikdy," vyhlíží soudní 
verdikt, který by mohl být vyřčen v rámci zkoumání žaloby, až nebude povoleno shromáždění v areálu 
Pražského hradu.  
Datum chystané demonstrace určil Vojtěch Razima na osmnáctého dubna. "Je to Mezinárodní den 
památek a sídel. Zaujal mě i Mezinárodní den nenávisti, který je přesně o měsíc dřív. Řekl jsem si ale, že 
bude lepší počkat, až budou epidemiologická opatření přece jen snad už trochu mírnější," usmívá se 
pobaveně.  
Také místo, kam Kverulant svolává shromáždění, nebylo vybráno náhodně. Bude jím náměstí U svatého 
Jiří, což je prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, 
svatojiřskou bazilikou a Starým královským palácem. "Když se něco jmenuje náměstí, nemůže to být 
přece nepřístupné," říká pan Razima.  
 

Zkuste navigaci  
 

"Pospíchala jsem na pracovní schůzku na Loretánském náměstí. Snažím se v době covidu nejezdit 
hromadnou dopravou, tak jsem vyrazila pěšky. Zapomněla jsem ale, že je Hrad zavřený, nebo jsem si 
myslela, že už je otevřený, zkrátka jsem automaticky vyběhla nahoru, navíc mě tam vedla i navigace v 
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mobilu," vypráví produkční magazínu Reportér Lucie Šmoldasová.  
Když vystoupala po Nových zámeckých schodech k Daliborce a narazila na dva muže v maskáčích, 
zeptala se jich, kudy může zamčené brány obejít. Dočkala se reakce zhruba tohoto druhu: "To nevíme, 
ale co kdybyste ten telefon, co držíte v ruce, zkusila použít pro navigaci?" Když vojáky ujistila, že má 
navigaci zapnutou a ukazuje jí cestu skrz Hrad, pokračovali ve stejném duchu: "Tak si to nastavte tak, ať 
vás to vede jinudy."  
Lucie se musela otočit, sejít zpátky do města a vyběhnout na hradní návrší Nerudovou ulicí. Na schůzku 
přišla pozdě. "Ještě víc než to, že je Hrad zavřený, mě naštvala reakce těch chlapů. Nebyli schopni říct, 
kudy mám jít, a ještě odsekávali, že jsou ochranka, a ne informační kancelář." Ve stejný den, kdy se 
Lucie pokoušela projít Hradem, podal spolek Kverulant ohlášení veřejného shromáždění. Počet 
účastníků s ohledem na epidemii je v něm stanoven na pět osob, dále se tu uvádí: "Minimálně 
dvoumetrové rozestupy budou opticky zajištěny transparenty o délce přesahující dva metry."  
Vojtěch Razima rovněž odeslal prezidentovi republiky výzvu k otevření Hradu. "V roce 2016 jste zneužil 
zpráv o teroristických útocích, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl zde plošné kontroly. Nyní 
policisty nahradili vojáci s útočnými puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v ohrožení. Nákaza 
covidem v areálu Pražského hradu přitom určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v České republice."  
 

Obhlídka terénu  
 

Na průčelí Pražského hradu dopadají paprsky březnového slunce, ze všech stran znějí zvony. Vojtěch 
Razima přišel k osiřelým budkám Hradní stráže u Matyášovy brány okouknout terén pro svoji 
"podvratnou" akci. "Podívejte na ty vojáky se samopaly, to je přece něco tak ostudného! Copak jsme 
někde v Africe, kde hrozí puč?" komentuje hradní kulisu muž, který se s trochou nadsázky označuje za 
"ultraliberálního katolíka pražského typu s narcistní poruchou osobnosti". "Kdyby ta jejich maškaráda 
měla reálný základ, tak tomu rozumím a snažím se přizpůsobit. Obávám se ale, že jediná skutečná 
příčina spočívá v tom, že tady skupina umělců na podzim 2015 vyvěsila červené trenky."-  
 

POSLOUŽÍ JAKO PRÁVNÍ KLIČKA VÝKLAD Z ROKU 1954, ŽE HRAD PATŘÍ VŠEMU LIDU? DATUM 
SHROMÁŽDĚNÍ: MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 18. DUBNA.  
 

Foto: Zavřeno? Vojtěch Razima ze spolku Kverulant věří, že Pražský hrad bude zase přístupný 
veřejnosti.  
Foto: Občanka z Nového Světa. Jana Titlbachová je přesvědčena, že proti aroganci moci se musí bojovat, 
nikoli se jí podřídit.  
foto Tomáš Binter  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

původ, předválečný premiér… Všechny "hříchy" předků mu komunisté sečetli hned při startu do života. 
Ani k maturitě ho nepustili a pak ho poslali za mříže.  
 

Život spisovatele, scenáristy, dramatika a překladatele Jiřího Stránského byl stejně dramatický jako 
osudy jeho hrdinů. Jeho náměty by vydaly na několik životů a při představě, že je všechny prožil, až 
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mrazí. Stal se jedním z mála autorů, kteří zrůdné nápady komunistického režimu stále připomínali. A 
navíc velmi úspěšně. Vždyť kdo by neznal třeba jeho Zdivočelou zemi.  
 

POTOMEK PRASTARÉHO RODU  
 

Narodil se 12. srpna 1931 v Praze jako prostřední ze tří synů. Jeho otec, advokát Karel Stránský, byl 
potomkem starobylého vladyckého rodu, mezi jeho předky najdeme už v 16. století utrakvistického 
spisovatele Pavla Stránského ze Záp, autora knihy Respubliku ca Bohemiae (O státě českém), který 
musel po Bílé hoře odejít do exilu. Matka Božena byla dcerou Jana Malypetra, který byl v letech 1932-35 
předsedou vlády. Absolvovala konzervatoř a pěstovala v synovi vztah k umění a literatuře. Na jeho 
formování mělo v dětství vliv členství v skautském oddílu Vlčata, mezi jeho příbuznými najdeme i 
zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. A nezanedbatelné bylo i prostředí 
dědečkova statku, kam se sjížděly osobnosti politiky i společenského života.  
 

NEJDŘÍV GESTAPO, PAK KOMUNISTÉ  
 

Za druhé světové války byl otec zatčen gestapem, poté uvězněn v koncentračním táboře Osvětim. Jiří se 
na sklonŠlechtický války zúčastnil Pražského povstání, jeho vleklé životní martyrium ale mělo teprve 
začít. V roce 1948 byl otec coby někdejší vrcholný pravicový politik zatčen, o dva roky později dopadl 
stejně i nejstarší bratr Jan a Jiří byl vyloučen z gymnázia z politických důvodů těsně před maturitou. 
Pracoval jako dělník, později nastoupil do tiskového oddělení propagačního podniku. V roce 1952 byl 
Stránským zkonfiskován dům, museli se vystěhovat z Prahy a Jiří se začal živit jako zeměměřič. Vojnu si 
jako politicky nespolehlivý odkroutil v jednom z útvarů PTP (pomocné technické prapory).  
 

ROKY NA URANU  
 

To ale stále byl jen začátek represí vůči "třídním nepřátelům režimu". V roce 1953 byl zatčen, obviněn ze 
špionáže a odsouzen za velezradu k osmi letům. Relativně nízký trest dostal jen díky tomu, že byl souzen 
jako mladistvý. Postupně prošel několika pracovními tábory včetně jáchymovských uranových dolů a 
příbramského Bytízu, kde se seznámil mimo jiné s básníkem Zdeňkem Rotreklem či spisovatelem Karlem 
Peckou. Přátelství ho inspirovalo k psaní a z té doby jsou jeho první básně, které byly vydány v sbírce Za 
plotem až v roce 1990.  
 

SKONČIL, SOTVA ZAČAL  
 

V roce 1960 byl propuštěn v rámci rozsáhlé amnestie prezidenta Novotného, oženil se s architektkou 
Jitkou Balíkovou, která ho celých sedm let navštěvovala ve vězení, a měli spolu syna Martina a dceru 
Kláru. Živil se pak několik let jako kopáč u Vodních staveb. Od roku 1965 pracoval u podniku Benzina a 
začal externě spolupracovat s filmovým studiem Barrandov. Napsal první scénáře k televizní komedii 
Martina Friče Obraz a jeho historickému dramatu Hvězda zvaná Pelyněk, při jehož natáčení si vyzkoušel 
práci asistenta režie. V roce 1965 se pak podílel jako pomocný režisér na komedii Hynka Bočana Nikdo 
se nebude smát. V roce 1969 ještě stihl vydat debutovou sbírku vězeňských povídek nazvanou Štěstí, 
která ale byla jen krátce po vydání stažena z prodeje a putovala do stoupy.  
 

DALŠÍ PODRAZ  
 

V roce 1974 byl za údajné rozkrádání odsouzen na tři a půl roku. Přispěl k tomu zřejmě i jeho román z 
roku 1970 Zdivočelá země, v němž popsal dramatické poválečné osidlování pohraničí po odsunu 
sudetských Němců. Po polovině trestu byl podmíněně propuštěn a nastoupil jako technik v 
Československém státním souboru písní a tanců. Současně oprášil i spolupráci s barrandovským 
studiem, jako scenárista se podílel především na krátkometrážních animovaných filmech pro děti. 
Teprve po listopadu 1989 začal spolupracovat s rozhlasem jako autor glos a mohl konečně i publikovat.  
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ILUSTRACE REŽIMU  
 

V roce 1990 se stal profesionálním spisovatelem a vedoucím zahraničního oddělení Českého literárního 
fondu. V roce 1992 byl zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a o tři roky 
později se stal předsedou Rady Národní knihovny. Teprve v roce 1997 konečně natočil Hynek Bočan pro 
televizi film Zdivočelá země a první řadu stejnojmenného seriálu. Zdivočelá země vyšla knižně, rozšířená 
o další román Aukce, a po něm konečně následovala série Stránského literárních děl. Do politiky sice 
nevstoupil, přesto jeho komentáře, sloupky, rozhovory a veřejná vystoupení významně ovlivňovaly 
veřejný život stejně jako besedy ve školách. Byl členem Konfederace politických vězňů a v roce 2001 
obdržel medaili Za zásluhy.  
 

ZLOBIT NEPŘESTAL  
 

Od února 2000 zasedal v Radě Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie, v roce 2011 
převzal skautský Řád Stříbrného vlka a dostal medaili Artis Bohemiae Amicis. O dva roky později obdržel 
za seriál Zdivočelá země Cenu Josefa Škvoreckého a v roce 2015 se stal Rytířem české kultury. V prosinci 
2015 rozhlas nečekaně neodvysílal jeho glosu Budu zlobit dál a navrhl ukončení spolupráce. Glosu pak 
nahrál Kverulant.org, protestoval i PEN klub, a tak v dubnu 2016 uzavřel rozhlas s Jiřím novou smlouvu. 
Dostal Cenu Arnošta Lustiga a stal se starostou Umělecké besedy. O rok později vyšla kniha rozhovorů 
Doktor vězeňských věd. Jiří Stránský zemřel 29. května 2019, zádušní mši na jeho památku odsloužil v 
Týnském chrámu kardinál Dominik Duka.  
 

Foto: Jiří Stránský zamlada  
FOTO: ČT  
 

Foto: Zdivočelá země  
Foto: Ne 17.05 ČT1  
Foto: VYHRAJTE 1x  
Foto: AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ ETA VERTO LI-ION 5442 90000 V HODNOTĚ 1999 KČ  
Foto: Návod, jak hrát a vyhrát, najdete na str. 62  
 

O autorovi: SYLVIE ABSOLONOVÁ, PŘIPRAVILA:  

« zpět na obsah   
    
   

54. Balada o třídním nepříteli      

09.08.2021  TV magazín - Adina Janovská  
strana: 20  rubrika: VÝROČÍ  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

JIŘÍ STRÁNSKÝ  
 

Šlechtický původ, předválečný premiér… Všechny "hříchy" předků mu komunisté sečetli hned při startu 
do života. Ani k maturitě ho nepustili – a pak šup s ním za mříže. Přesto se později stal jedním z mála 
autorů, kteří zrůdné činy komunistického režimu neustále připomínali. Kdo by neznal alespoň jeho 
Zdivočelou zemi.  
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Život známého spisovatele, scenáristy, dramatika a překladatele Jiřího Stránského byl stejně dramatický 
jako osudy jeho hrdinů, ale on rozhodně jen nepozoroval a nečekal na lepší časy. Námětů posbíral 
takovou spoustu, že by vydaly na několik životů. A při myšlence, že je všechny prožil, čtenáře i diváky 
zamrazí.  
Narodil se dvanáctého srpna 1931 v Praze do rodiny významného advokáta jako prostřední ze tří bratrů. 
Jeho otec Karel byl potomkem starobylého českého vladyckého rodu, mezi jeho předky najdeme už v 
šestnáctém století utrakvistického spisovatele Pavla Stránského ze Záp neboli ze Zápské Stránky, mistra 
svobodného umění a autora knihy Respublica Bohemiae (O státě českém), který musel po Bílé hoře 
odejít do exilu. Matka Božena byla dcerou Jana Malypetra, člena Republikánské strany 
československého venkova, který byl v letech 1932 až 1935 předsedou vlády. Byla absolventkou 
divadelní konzervatoře a vypěstovala v Jiřím vztah k umění a literatuře.  
STATEČNÉ VLČE Na formování jeho názorů mělo v dětství vliv členství ve skautském oddílu Vlčata, mezi 
jeho příbuznými najdeme i pedagoga a zakladatele českého junáctví, profesora žižkovské reálky 
Antonína Benjamina Svojsíka, který výrazně ovlivnil celý český skauting. Nezanedbatelné bylo i prostředí 
dědečkova statku, kam se sjížděly významné osobnosti prvorepublikové politiky i společenského života. 
Za druhé světové války byl jeho otec zatčen gestapem a poté uvězněn v koncentračním táboře Osvětim. 
Jiří coby student gymnázia se na sklonku války zúčastnil Pražského povstání, po osvobození se do školy 
mohl konečně vrátit, jeho vleklé životní martyrium ale mělo teprve odstartovat.  
V roce 1948 byl otec coby někdejší vrcholný pravicový politik zatčen a odsouzen na dva roky do vězení. 
O dva roky později dopadl stejně i Jiřího starší bratr Jan a Jiří byl v roce 1950 z politických důvodů těsně 
před maturitou vyloučen ze školy, takže se začal živit jako pomocný dělník. Později nastoupil do 
tiskového oddělení pražského propagačního podniku. O další dva roky později ale bylo ještě hůř. V roce 
1952 byl rodině zkonfiskován pražský dům, všichni se museli z hlavního města vystěhovat a Jiří se začal 
živit jako zeměměřič. Pak musel nastoupit povinnou základní vojenskou službu a jako "politicky 
nespolehlivý" byl odvelen s nechvalně proslulým útvarům PTP (pomocné technické prapory, které 
známe z populární knihy Miloslava Švandrlíka Černí baroni aneb Válčili jsme za Čepičky a jejího 
filmového zpracování z roku 1992).  
ROKY NA URANU To všechno ale ještě bylo jen počátkem represí vůči třídním nepřátelům režimu, které 
bylo potřeba "zadupat do země". V roce 1953 byl Jiří zatčen, obviněn ze špionáže a ve vykonstruovaném 
procesu odsouzen za velezradu k osmi letům vězení. Relativně nízký trest dostal jen díky tomu, že byl 
souzen jako mladistvý. Během věznění prošel postupně několika nechvalně proslulými pracovními 
tábory včetně jáchymovských uranových dolů. V příbramském Bytízu se kromě jiných seznámil s 
básníkem a publicistou Zdeňkem Rotreklem či se spisovatelem a disidentem Karlem Peckou. Přátelství s 
literáty ho inspirovalo k psaní a z té doby jsou jeho první básně, které ale byly vydány v sbírce Za plotem 
až v roce 1990.  
V roce 1960 byl Jiří Stránský propuštěn v rámci rozsáhlé amnestie prezidenta Antonína Novotného a 
konečně mohl začít pomýšlet i na osobní život. Brzy se oženil s architektkou Jitkou Balíkovou, která ho 
celých sedm let navštěvovala ve vězení, a měli spolu syna Martina a dceru Kláru. Několik let se pak živil 
jako kopáč u Vodních staveb. Od roku 1965 pracoval u podniku Benzina a současně začal externě 
spolupracovat jako asistent s Filmovým studiem Barrandov. V té době napsal své první scénáře – k 
televizní komedii režiséra Martina Friče Obraz a k jeho historickému dramatu Hvězda zvaná Pelyněk, při 
jehož natáčení si také vyzkoušel práci asistenta režie. V roce 1965 se pak podílel coby pomocný režisér 
na zrodu komedie režiséra Hynka Bočana Nikdo se nebude smát.  
Postupnému rozvolňování společenských poměrů v šedesátých letech, které slibovalo i zlepšení 
životních podmínek někdejších politických vězňů, ale znovu učinila rázný konec invaze "spřátelených 
armád" jednadvacátého srpna 1968.  
ILUSTRACE REŽIMU V roce 1969 ještě Jiří stihl vydat debutovou sbírku vězeňských povídek nazvanou 
Štěstí, která ale byla krátce po vydání stažena z prodeje a všechny výtisky putovaly do stoupy. 
Následovala normalizace, během níž se soudruzi nejprve vypořádali se straníky, kteří s nastoleným 
směrem vývoje nesouhlasili. Po nich znovu přišli na řadu i dřívější "nepřátelé režimu" a v roce 1974 
došlo i na Jiřího Stránského. Za údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví byl odsouzen na 
tři a půl roku vězení. Výrazně k tomu zřejmě přispěl i jeho román z roku 1970 Zdivočelá země, v němž 
popsal dramatické poválečné osidlování pohraničí a jeho drancování po odsunu sudetských Němců. 
Polovinu trestu si odseděl, pak byl podmíněně propuštěn. V roce 1976 nastoupil jako technik v 
Československém státním souboru písní a tanců a současně oprášil i externí spolupráci s barrandovským 
studiem, kde se podílel jako scenárista především na krátkometrážních animovaných filmech pro děti. 
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Teprve po listopadu 1989 začal spolupracovat s rozhlasem jako autor glos a mohl také konečně začít 
svobodně publikovat. Psal především pro Literární noviny, Listy a Lidové noviny, už v roce 1990 se stal 
spisovatelem-profesionálem a přijal nabídku místa vedoucího v zahraničním oddělení Českého 
literárního fondu. V roce 1992 byl zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a o tři 
roky později se stal předsedou Rady Národní knihovny.  
ZDIVOČELÁ ZEMĚ V roce 1997 natočil Hynek Bočan pro Českou televizi film Zdivočelá země s Martinem 
Dejdarem v hlavní roli a vzápětí i první řadu stejnojmenného seriálu, který se stal televizním 
fenoménem. Krátce nato vyšla Zdivočelá země knižně, rozšířená o další román Aukce. Po něm 
následovala rychle za sebou série jeho literárních děl. V roce 2001 se diváci dočkali druhé a o dalších 
sedm let později třetí řady úspěšného seriálu.  
Do politiky sice Jiří Stránský nikdy nevstoupil, přesto jeho komentáře, sloupky, rozhovory a veřejná 
vystoupení významně ovlivňovaly společenské dění. Mimořádně mu záleželo i na besedách ve školách, 
které považoval za velmi důležité a nevzdal se jich ani poté, co mu lékaři doporučili tuto činnost ze 
zdravotních důvodů ukončit. Byl také členem Konfederace politických vězňů, v roce 2001 mu prezident 
Václav Havel udělil medaili Za zásluhy a v roce 2015 se stal rytířem české kultury.  
V prosinci 2015 rozhlas nečekaně neodvysílal jeho pravidelnou glosu Budu zlobit dál a navrhl mu 
ukončení spolupráce, údajně z ekonomických důvodů. Glosu, v níž si autor nebral servítky, pak nahrál 
Kverulant.org. Oficiálně protestoval i český PEN klub, takže v dubnu 2016 uzavřel Český rozhlas Plus s 
Jiřím Stránským novou smlouvu. Spisovatel dostal Cenu Arnošta Lustiga a vzápětí byl zvolen starostou 
Umělecké besedy. O rok později byla vydána kniha rozhovorů Renaty Kalenské Doktor vězeňských věd.  
Jiří Stránský zemřel devětadvacátého května 2019.  
 

Foto: čt 2 15. 8. 13.05  
Foto: Jiří Stránský  
Foto: čt 1 15. 8. 17.05  
Foto: Zdivočelá země (scénář a autor literární předlohy)  
Foto: čt 3 14. 8. 20.05  
Foto: Žabák (scénář)  
foto ČT a Profimedia  
 

Foto: Bumerang (scénář)  
Foto: čt 2 15. 8. 21.50  
Foto: Kousek nebe (scénář)  
Foto: Balada o pilotovi (scénář a autor literární předlohy)  
Foto: čt 2 15. 8. 13.55  
Foto: Krásný ztráty  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - MOTORISMUS A DOPRAVA  

55. Asistenční bumerang je zpátky!      

15.02.2021  Svět motorů - Petr Barták  
strana: 34  rubrika: Kauza - Musíme na dálnicích platit za odtah?  
klíčová slova: Kverulant; organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Při poruše či havárii na dálnici zajišťuje asistenční služba pojišťovny odtah vozu zdarma, což je běžný a 
obecně přijímaný stav. Proč hrozí, že za to budeme muset platit, přestože o to nikdo nestojí?  
Musíme na dálnicích platit za odtah?  
 

Komu by se chtělo platit za službu, kterou má gratis? Zdravý rozum říká, že nikomu. Ovšem ždímat 
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peníze z řidičů je v Česku oblíbená disciplína, a tak bohužel nepřekvapí, že se o změnách pravidel odtahů 
porouchaných aut z dálnice vážně baví až v parlamentu.  
 

Bez skrupulí  
 

Odtah nepojízdného vozu z dálnice je totiž slušný byznys v případě monopolu. Na rozdíl od volné 
soutěže mezi asistenčními službami pojišťoven, leasingových společností a výrobců vozidel. A monopol 
je přesně to, o co se snaží iniciativa poslance Milana Ferance z ANO, který horlí pro to, aby odtah 
nařizovala policie, a to výhradně firmám nasmlouvaným ŘSD.  
Jeho argumenty jsou chabé: "Všichni jsme zažili zdržení třeba na D1, když nějaká odtahovka přijela k 
zásahu pozdě a my jsme čekali v koloně hodiny," nechal se slyšet poslanec. Kolik takových případů ale 
ročně ve skutečnosti je, nemá nijak podložené tvrdými daty. Jenže to mu nijak nevadí. Tlačí na změnu, 
která by odtahovkám spolupracujícím s ŘSD dala výsadní postavení.  
Sám se ale jeví jako nastrčená figurka. Již minulý rok totiž Vojtěch Razima z organizace Kverulant 
upozornil, že za touto snahou stojí v pozadí šéf poslanců vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. 
Odtahové služby z dálnice "vysoutěžené" ŘSD, společnosti jako Jerex či Pretol, na niž je údajně druhý 
muž ANO napojený, jsou mezi řidiči v nouzi navíc pověstné arogancí a nesmyslně vysokými náklady na 
odtah (psali jsme v SM 19/2020).  
Jen pro osvěžení paměti: "Odtažené vozidlo navzdory slibu nejen neopravili, ale ještě ho zaparkovali 
mimo areál firmy, kde jsem je našel už částečně rozkradené," zní první svědectví. "Naložili mě bez 
ohledu na to, že chci čekat na svoji ohlášenou asistenci. Když jsme popojeli pár set metrů, dorazil můj 
odtah, a tak jsem žádal o přeložení. Za ten krátký zásah chtěli nejdříve dvacet tisíc korun, pak deset, ale 
nakonec se spokojili s pěti tisíci. Celou dobu jsem se bál, že se na mě vrhnou," vyprávěl loni druhý 
čtenář.  
 

Zaplať, i když nemusíš  
 

A to není všechno. Navíc rozdíl mezi cenou za běžný odtah asistenční služby, které vozí auta do 
nasmlouvaných a pojišťovnami schválených servisů, a zásahem partnera ŘSD se pojišťovny zdráhají 
platit. Rozdíl by tedy musel doplatit řidič! Nechápeme, proč to všechno. A nejsme sami!  
Nad nápadem kroutí hlavou i Ministerstvo dopravy, policie, pojišťovny či výrobci a prodejci vozidel. 
"Smyslem odtahů je přece rychle a efektivně odstranit překážky v provozu na dálnicích, zároveň ale 
nemáme zájem na tom, aby řidičům vznikaly zbytečné náklady za odtah," tvrdí ministr dopravy Karel 
Havlíček. Podle dat jeho ministerstva často zvládne řidičem přivolaná asistenční služba dojet pro 
odstavené vozidlo rychleji než odtahovka nasmlouvaná správcem komunikace, tedy ŘSD. Ve stejném 
gardu operuje i policejní prezident Jan Švejdar. Na společném jednání loni v prosinci se dokonce shodli, 
že dosavadní praxe plně postačuje. Policie prostě vybídne k odtahu službu ŘSD jen v případě, kdy 
asistenční služba pojišťovny řidiče není na cestě, nebo nezvládá přijet včas. S tím souhlasí i samotné 
ŘSD, které se k této dohodě také připojilo.  
Jenže to nestačí. Jestli totiž Ferancův příspěvek k zákonu o silniční dopravě projde a poslanci jej 
odhlasují, bude dohoda policie, ministerstva, ŘSD a pojišťoven k ničemu. Zákon totiž bude mít větší váhu 
než dohoda.  
 

Zvítězí rozum?  
 

Odpůrci poslancova návrhu hlasitě argumentují, že odtahovky se smlouvou s ŘSD by neměly mít na 
dálnicích výhradní pozici, což ostatně v civilizované Evropě nemá obdobu. "Byť i jen dílčí monopol 
postupem času nezbytně vede k nemalému vzestupu cen a protažení dojezdových časů," adresují v 
dopisu poslancům z konce ledna (redakce jej má k dispozici) své výhrady oponenti: třeba Svaz dovozců 
automobilů, Česká asociace pojišťoven, Hospodářská komora či Česká asociace asistenčních služeb. A 
bez zajímavosti není to, že monopol by znamenal vyhnutí se povinnosti o zakázky tohoto typu soutěžit s 
konkurencí. "Nedopusťte, prosím, aby na zrušení dnešního mechanismu, vlastně legalizaci vytlačení 
celého fungujícího systému asistenčních služeb z českých dálnic, vydělalo několik málo firem. K rychlosti 
odstranění překážky z dálnice to rozhodně ani v nejmenším nepomůže," graduje dopis.  
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Všechno teď záleží na poslancích, odborníci už své řekli. Ve sněmovně se to mělo projednávat minulý 
týden, ovšem kvůli jednáním o prodloužení nouzového stavu se to na program poslanců nedostalo. 
Pokud Ferancův návrh projde, je třeba v případě odtahu z dálnice napříště počítat s tím, že od 
pojišťovny přijde mastný účet na doplacení rozdílu mezi náklady na odtah uznanými pojišťovnou a 
vykázanými asistenční společností silničářů. Vzpomeňte si ve vhodný čas, nejpozději u voleb, kdo stál za 
nesmyslnou změnou, která vám tahá zbytečně z kapes peníze za něco, co máte jinak gratis.  
 

---  
 

Evergreen Se stejným nápadem jako nyní Milan Feranec přišel již v lednu 2020 jiný vládní poslanec Josef 
Kott. Jeho návrh pak po silné medializaci poukazující na nesmyslnost záměru vyšuměl z jednání o novele 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, aby se znovu objevil ve Ferancově verzi.  
 

Tři otázky pro…  
 

... Josefa Pokorného, tajemníka SDA a jednoho z iniciatorů výzvy k poslancům, aby Ferancův návrh 
nepodpořili  
 

Proč nesouhlasíte s Ferancovým návrhem? Snaha upřesnit pravidla pro odstraňování neúměrně dlouho 
trvajících překážek na dálnici je jistě chvályhodná. Ale navržené řešení postrádá jakýkoliv prvek kvality a 
spoléhá pouze na to, že vše vyřeší monopol smluvních partnerů ŘSD. Policista by byl povinen nařídit 
odstranění překážky výhradně přes ně bez ohledu na asistenční službu. Tu má přitom řada motoristů 
zajištěnu v balíčku služeb získaném například při koupi nového vozu. Při přijetí návrhu by ale nemohla 
být využita ani v případě, že by byl odtah zajištěn v krátkém čase. Navržené řešení je proto diskriminační 
a vytváří nebezpečný monopol. Jaké řešení navrhujete? SDA podporuje řešení Ministerstva dopravy: 
Nastavení pravidel opírajících se o kvalitativní parametry odtahů z dálnice, za účasti pojišťoven, 
leasingových společností a dalších dotčených subjektů je dostačující. Umožňuje využít dohod mezi nimi, 
neboť zahrnuje i časy dojezdu k místu zásahu a standardy kvality. Asistenční služby navíc využívají 
digitální systémy umožňující poslat ke každé překážce adekvátně vybavené nejbližší zásahové vozidlo. 
Kontrolní on-line systémy zároveň umožňují přesný a auditovatelný reporting plnění povinností. Čím 
byste své argumenty podpořil? Je nezbytné udržet parametry kvality, a nikoliv posvětit monopol bez 
kvalitativních zákonných povinností. Je nepřípustné, aby smluvní asistenční služby nemohly být využity, 
pokud splní kritéria pro rychlost a profesionalitu odtahu z dálnice. Odmítnutí předplacené služby 
policistou, ač plní požadavky na kvalitu odtahu, je tak zcela absurdní a nelogické.  
 

Kam dnes volat o pomoc? * Při poruše či nehodě kontaktujte vždy buď svoji pojišťovnu (spojení je na 
"zelené" kartě), nebo Linku pomoci řidičům 1224, pokud toho jste schopni. Tyto asistenční služby jsou 
poskytovány v rámci pojištění. * Když nemůžete sami telefonovat, policistu u nehody žádejte, aby 
kontaktoval Nehodové centrum pojišťoven (NCP), s nímž policie běžně pracuje. I služby NCP jsou 
hrazeny z pojištění. * Ostatní nabídky neakceptujte. * Kdybyste se na dálnici dostali pod nátlak 
neobjednané odtahové firmy, vše co nejlépe a nejpodrobněji zadokumentujte.  
 

Foto: Asistenci od své pojišťovny má řidič gratis, zato služba monopolní odtahovky ŘSD se může pěkně 
prodražit  
Ilustrační foto archiv  
 

Foto: Postavením výstražného trojúhelníku vše teprve začíná...  
Foto: ... hlavní je se spojit s asistenční službou své pojišťovny, nebo Linkou pomoci řidičům 1224  
 

O autorovi: Petr Barták, petr.bartek@cncenter.cz  

« zpět na obsah   
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56. Tankujete plyn či líh? Tak pozor!      

16.08.2021  Svět motorů - -psp  
strana: 32    
klíčová slova: Kverulant; Razima; společnost; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

(Ne)kvalita paliv v ČR  
 

Po dlouhé době, kdy Česká obchodní inspekce nenacházela skoro žádná pochybení při prodeji 
automobilových paliv, se zase objevily závažné přešlapy. Zejména proto, že se letos mnohem víc 
zaměřila na plynná paliva typu LPG a CNG. Vzhledem k doběhnutí zákonných lhůt mohla až teprve nyní 
zveřejnit výsledky kontrol z první poloviny letošního roku, kdy objevila porušení jakosti zejména u 
benzinu, propan-butanu a biolihu E85. U LPG se jednalo o sedm neshod, z nichž byly čtyři odhaleny i při 
opakovaném odběru. Mimochodem ze vzorků E85 neuspěla celá polovina! "Česká obchodní inspekce 
uložila v sedmi případech zákaz prodeje pohonných hmot," říká mluvčí inspekce Jiří Fröhlich s tím, že šlo 
o 33 000 litrů paliva v ceně přes tři čtvrtě milionu korun. Jak zjistila obecně prospěšná společnost 
Kverulant, před rokem se dokonce v ČR prodával benzin, který mohl vážně poškodit motory aut. Na 
plzeňské Domažlické ulici měla čerpací stanice OMV prodávat směs obyčejného benzinu jako prémiové 
palivo. "Oktanové číslo prodávané směsi nedosahovalo ani hodnoty 95 a produkt nebyl odpařitelný při 
teplotách kolem 200 °C, ale až při teplotě 310 °C, což mohlo způsobit fatální poškození motoru. OMV za 
to dostalo od České obchodní inspekce rekordní pokutu ve výši 1,5 milionů korun," říká ředitel 
společnosti Vojtěch Razima, který v minulosti přiměl obchodní inspekci zveřejňovat podrobnosti o 
pokutovaných čerpacích stanicích.  
 

Víte, že… … obchodní inspekce se zaměřila také na zjišťování množství biosložek a v 663 vzorcích 
objevila jen ve dvou případech nadlimitní množství u nafty?  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
    
   

57. Lovci nehod snad končí      

20.09.2021  Svět motorů   
strana: 43  rubrika: Servis  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Odtahy vozidel  
 

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo komplexní zakázku na odtahy nepojízdných a havarovaných vozidel na 
dálnicích.  
Měla by tím skončit praxe, kdy řidiči přijela na pomoc služba, která si účtovala částku nad rámec 
povinného ručení a motorista hodně doplácel.  
"ŘSD rozdělilo v roce 2015 dálnice na několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s 
odtahovou službou, která má pro daný úsek od ŘSD zajištěn faktický monopol. Problém spočívá v tom, 
že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené," vysvětluje Vojtěch Razima z 
obecně prospěšné společnosti Kverulant. Už před šesti lety vyzval tehdejšího ministra dopravy Dana 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=SV33A32A&i2=CAAS20210816010024&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=CA&st=32&ti=exporttisk
file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
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Ťoka k nápravě, pomohlo až zřízení linky řidičů na čísle 1224. Současná zakázka je vypsána na pět let a 
má se týkat dálnic v nepřetržitém provozu. "Některé podmínky soutěže, jako maximalistické požadavky 
na parametry vyprošťovacích vozidel, opět nahrávají Pretolu nebo Jerexu. Přesto chceme věřit, že jde o 
snahu skutečně zjednat nápravu," končí Razima s tím, že bude vzhledem k špatným zkušenostem 
průběh zakázky pečlivě sledovat.  
 

---  
 

Víte, že… … nenasytnost lovců nehod ilustruje mediálně známý případ řidiče, po kterém chtěla odtahová 
služba 20 000 korun za odtažení do vzdálenosti 400 metrů?  
 

Foto:  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - OBOROVÉ TITULY  

58. Dukova nadace přinese peníze i na platy, věří církev      

14.05.2021  Deník N - PROKOP VODRÁŽKA  
strana: 12  rubrika: Téma  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Kverulanta; organizace; Razima; Razimu; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Arcibiskupství pražské se brání obvinění, že by nově založená nadace byla "tunel" na církevní peníze.  
 

Nezisková organizace Kverulant upozornila na to, že Arcibiskupství pražské převedlo pozemky v pražské 
Hostivaři na Nadaci Arietinum, kterou založil kardinál Dominik Duka. Ta je následně směnila s 
developerskou společností Central Group za byty. Server to označil za tunelování církevního majetku, to 
však odmítá nejen církev, ale také zakladel poradenské společnosti KPMG Jan Žůrek.  
Celá kauza se týká dvou pozemků v pražské Hostivaři, které církev získala v restituci. Letos v únoru je 
převedla na Nadaci Arietinum, kterou Duka založil koncem loňského roku.  
Podle serveru Kverulant.org je přitom právě tento krok problematický – Duka podle něj převedl církevní 
majetek na soukromou nadaci a porušil přitom církevní zákony. "Na celé výše popsané transakci je ještě 
několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v přesvědčení, že jde o tunel," tvrdí spolek.  
Arcibiskupství to odmítá, celá situace je podle něj naprosto transparentní. "V žádném případě se 
nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela 
transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," stojí ve vyjádření, které k tomu 
pražská arcidiecéze vydala.  
Kde je tedy pravda? Nadaci skutečně založil Duka jako soukromá osoba, v čele správní rady ale usedl z 
pozice arcibiskupa. "Předsedou správní rady je vždy osoba v té době vykonávající úřad pražského 
arcibiskupa, jakožto statutární orgán Arcibiskupství pražského," stojí v zakládací listině nadace.  
Členem správní rady musí být podle dokumentu i generální vikář, další místo obsazuje buďto biskupský 
vikář, výkonný ředitel arcibiskupství, nebo ředitel arcibiskupské kurie – zjednodušeně řečeno další člen 
církevního úřadu. To znamená, že tři z pěti členů orgánu musí být lidé s přímou vazbou na arcibiskupství.  
V současnosti jsou členy správní rady vedle kardinála Duky a vikáře Jana Balíka ještě ředitel 
arcibiskupství Antonín Juriga a šéfka sekce pro strategie, dotace a marketing Linda Dolečková. Pro 
arcibiskupství tak nepracuje jen jediný člen orgánu – Jan Žůrek.  
Tedy jeden ze zakladatelů pražské kanceláře poradenské společnosti KPMG, v níž pracoval 27 let. Nyní je 
kromě jiného prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Žurek tvrdí, že v žádném 
případě nejde o "tunelování", nýbrž o připravovaný projekt, jímž chce církev řešit své financování.  
"Ta věc je odsouhlasena ekonomickou radou arcibiskupství, ve které sedí mimo jiné člen vedení České 

file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
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národní banky. Probíralo se to zevrubně. Nemám pocit, že by v těch dokumentech bylo něco 
problematického," řekl Deníku N.  
Žůrek vysvětluje, že ho arcibiskupství oslovilo právě proto, aby projekt nemohl vzbuzovat žádné 
pochybnosti. "Každý ten projekt je konzultován s velkými, nezávislými firmami. Posudky na tento 
projekt dodávala jedna z velkých poradenských firem," ujišťuje.  
Stejně to vysvětluje i další člen správní rady Antonín Juriga, podle nějž byly na celý projekt vypracovány 
dva odhady a analýzu zpracovala právě poradenská firma KPMG. "Celý hospodářský výsledek nadace je 
určený na veřejně prospěšnou činnost. Na rozdíl od obchodních korporací, které nejsou zakládány za 
účelem toho, aby veškerý zisk daly jako dar. Z toho je patrné, že všechno, co ta nadace vydělá, bude 
směřovat na duchovní a pastorační činnost arcibiskupství," říká.  
"Když se za první republiky stavěl kostel, vytvořila se nadace. Podrobněji se k tomu vyjadřovat nemohu. 
Ale je to tak, že nadace by samozřejmě měla zhodnocovat svůj majetek," dodává k tomu generální vikář 
Balík.  
 

DAŇOVÁ OPTIMALIZACE  
 

Založení nadace má pro církev mimo jiné tu výhodu, že umožňuje jisté daňové úlevy. Výnosy ze jmění 
nadace, v tomto případě tedy například třeba z pronájmu bytů, jsou osvobozeny od daně z příjmu. 
"Daňová optimalizace je jeden z bodů, pro laiky hůře vysvětlitelný. Běžně takto jednají všechny 
investiční společnosti. Dalším důvodem je, že se snažíme roznést investiční riziko," vysvětluje generální 
vikář Balík.  
Pražská arcidiecéze tak v případě, že nadace bude fungovat, plánuje z jejích výnosů za výhodných 
daňových podmínek financovat například platy kněží, ale třeba i provoz církevních škol či charitativní 
projekty.  
Projekt byl podle vysvětlení Žůrka i Jurigy probrán v rámci ekonomické rady arcibiskupství a ta postup 
schválila. V radě sedí právě Žůrek, dále například člen bankovní rady České národní banky Vojtěch 
Benda, poradce Peter Turoci či bývalý člen představenstva ČSOB Petr Beneš.  
Jednotlivé diecéze nyní řeší podnikatelské projekty, kterými se snaží zajistit finanční soběstačnost církve 
po odluce od státu.  
Například brněnské biskupství se rozhodlo investovat do obchodního domu Špalíček v centru města, 
olomouckoopavské arcibiskupství pak vložilo peníze třeba do investičního fondu Pavla Krúpy Arca 
Capital. Římskokatolické církvi stát vyplatí od roku 2013 do roku 2043 celkem zhruba 47 miliard korun. 
Do té doby musí církev vyřešit, jak si zajistí ekonomickou soběstačnost.  
Arcibiskupství je přitom ve složité ekonomické situaci. Vedle kůrovcové kalamity je výrazně zasáhl 
výpadek příjmů způsobený pandemií covidu, což v létě přiznal sám kardinál.  
"Nemohu zastírat, že ekonomická situace diecéze není optimální a je třeba reagovat na rychle se měnící 
okolnosti mající vliv na financování církve, jako je kůrovcová kalamita, pandemie koronaviru a další. 
Nebudu ani obhajovat některé ne příliš povedené investice několika posledních let, jež nepřinášejí 
takové výnosy, v jaké jsme doufali a o nichž jsem byl ujišťován," napsal Duka kněžím.  
 

NOVÝ ARCIBISKUP  
 

Právě nadace Arietinum má být jednou z forem, jež chce arcibiskupství pro své financování využít. 
Problematické je – a upozorňuje na to i Kverulant –, že první členové správní rady nemusí končit v 
případě, že jim zanikne funkce na arcibiskupství. Podle zakládací listiny má jejich mandát "z důvodu 
stabilizace a zajištění kontinuity" trvat pět let.  
Dukovi je přitom 78 let, už tři roky tedy "přesluhuje" a Vatikán už intenzivně hledá jeho nástupce. Ten 
by pak případně mohl chtít vyměnit členy správní rady, což mu ovšem pravidla nadace neumožní.  
Například Juriga však říká, že by v takovém případě orgán opustil.  
"Jsem vázán poslušností podle církevního práva. Kdyby mi nový arcibiskup sdělil, že už nebudu pro 
církev pracovat, je to pro mě svaté a poslechl bych. Stejně by to udělala i kolegyně Dolečková," dodává.  
Arcibiskupství při vysvětlování kauzy zaútočilo na zakladatele projektu Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten 
byl z arcibiskupství propuštěn minulý rok, krátce před svým odchodem založil církevní odbory. Nyní se s 
arcibiskupstvím soudí o neplatnost své výpovědi, církev ho naopak žaluje za jeho kritické výstupy.  
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"Mrzí mě, že se arcibiskupství rozhodlo vydat touto cestou, ale nejsem překvapen," říká na reakci úřadu. 
Na to, že i podle lidí z byznysu není projekt problematický, Razima odpovídá, že ďábel se skrývá v 
detailu. "Myslím, že jim to bylo prezentováno jako bohulibý projekt, a oni právě tento detail přehlédli," 
dodává.  
Kverulant zaslal dopis do Vatikánu s tvrzením, že Duka a arcidiecéze porušili kanonické právo, protože 
před každou transakcí převyšující hodnotu 40 milionů korun si měli od Svatého stolce vyžádat souhlas.  
Podle papežského nuncia Charlese Daniela Balva ale situace není tak jednoznačná. "Je-li biskup, po 
poradě s odborníky, přesvědčený o tom, že investice neohrozí finanční situaci diecéze, nepotřebuje 
dovolení Svatého stolce, aby ji uskutečnil, i když investovaná částka přesahuje hranici stanovenou 
biskupskou konferencí," napsal Deníku N nuncius.  
Jan Žůrek je členem dozorčí rady Deníku N.  
 

Nemám pocit, že by v těch dokumentech bylo něco problematického.  
 

Jan Žůrek člen správní rady Nadace Arietinum  
 

Foto: Ve správní radě nadace zasedají kardinál Duka či generální vikář Balík.  
FOTO: ČTK  
 

O autorovi: PROKOP VODRÁŽKA, redaktor  

« zpět na obsah   
    
   

59. Čtvrtého operátora se Češi nedočkali, ceny zůstaly vysoké      

02.09.2021  Deník N - JAN ÚŠELA  
strana: 8  rubrika: Téma  
klíčová slova: Kverulant; org; Organizace  

 

Odkaz na originál   

Slib Andreje Babiše o příchodu nového mobilního operátora se nevyplnil, přispěla k tomu i chaotická 
příprava aukce kmitočtů. Od kdysi ostře sledovaného tématu dávají politici před volbami ruce pryč.  
 

Proč nejsou v Česku mobilní data stejně levná jako v Polsku? "Drzá odpověď z mé strany, za kterou se 
omlouvám: Chcete služby jako v Polsku – odjeďte do Polska," odpověděl před čtyřmi lety v online 
rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz Lubomír Bokštefl, náměstek ministra průmyslu zodpovědný za 
elektronické komunikace. Jen dva týdny nato byl ze své funkce odvolán, stejně jako jeho šéf, ministr Jan 
Mládek.  
Mobilní data byla problematickým tématem i pro pozdější šéfku resortu Martu Novákovou, podle níž za 
jejich cenu může nadměrné využívání wifi sítí. Ve funkci skončila dva měsíce po tomto výroku.  
Snaha o zlevnění dat byla před pár lety ostře sledovaným politickým tématem. Ministři se například 
trumfovali v tom, jak nízké ceny firemních tarifů dokážou pro své úřady u T-Mobilu, Vodafonu či O2 
nasmlouvat. Nezisková organizace dTest uspořádala aukci na výhodný tarif pro skupinu přihlášených sto 
tisíc zájemců.  
Nyní je situace zcela jiná. Neziskovky už mobilní data neřeší. Nezmiňuje je žádný z programů stran, které 
mají šanci se na podzim dostat do Sněmovny. A v kampani o nich nemluví ani kandidáti.  
Na první pohled to dává smysl. Tarifů s neomezenou porcí internetu, po nichž experti léta volali, se Češi 
už dočkali. Nabízí je všichni tři hlavní operátoři. Jenže ceny zůstávají na evropské poměry vysoké.  
V předešlých letech české zákazníky data stála skoro nejvíc z občanů EU. Teď je cena mobilního 
internetu jedenáctá nejvyšší z 27 států Evropské unie. Ukazuje to mezinárodní šetření finské analytické 
společnosti Rewheel Research.  
Z analýzy vyplývá, že mediánová cena jednoho gigabytu (GB) dat nyní v Česku dosahuje 41 korun. To je 
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třikrát nižší číslo než v nejdražším Portugalsku. K celounijnímu průměru 24 korun je stále dost daleko.  
Pokud se ovšem vedle ceny na jeden gigabyt zohlední i kvalita mobilních dat, zůstává země stejně jako v 
minulosti na dně evropského žebříčku. Research Rewheel srovnal, kolik dat Evropané od svých 
domácích operátorů dostanou za cenu 30 eur (763 korun).  
Zohlednil přitom jen tarify nabízející alespoň tisíc minut volání a rychlost připojení od deseti megabitů 
za sekundu, která umožňuje využívat hlavní internetové služby bez příliš dlouhého načítání.  
Podle těchto parametrů lze za 30 eur hned ve třinácti unijních zemích nakoupit balíčky s neomezenými 
daty. Češi ale za stejnou sumu od svých operátorů v průměru získají jen tarif s deseti gigabyty internetu, 
což je řadí na předposlední místo před Řeky. V Polsku, kam české zákazníky před lety posílal náměstek 
Bokštefl, získají uživatelé patnáctkrát více.  
 

NEOMEZENÁ DATA S OMEZENÍM  
 

Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD chtěla podle svého programového prohlášení "co největší konkurenci 
na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zkvalitnění služeb". Po zmíněném PR průšvihu 
ministryně Novákové se vláda inspirovala u spotřebitelského spolku Telefonující.cz. Jedním z jeho 
návrhů bylo úplné zrušení pokut za předčasné ukončení smlouvy s operátorem. Spolek očekával, že se 
tím více rozhýbe konkurence a s tím i zlevňování.  
Opatření, které ve svém programu měla i opoziční TOP 09 a krátce po Telefonujících ho ohlásili i Piráti, 
vláda bleskově zapracovala do chystané novely telekomunikačního zákona, kterou v březnu 2019 
poslala do Sněmovny.  
Novela měla být původně pouze technickou úpravou zákona přejímající již schválená celounijní pravidla. 
Nově navržená prospotřebitelská opatření z ní udělala terč operátorů. Usnadněním přechodů mezi 
poskytovateli by se lidé přestali ohlížet na dvouleté smluvní závazky. Telekomunikační firmy by tak 
ztratily jistotu dlouhodobých kontraktů, což kritizovaly.  
Politici ani média ale těmto argumentům nenaslouchali. Nejspíše proto velká trojka ještě během 
projednávání nakonec schválené novely udělala nečekaný krok. Do Česka tak dorazily tarify s 
neomezeným množstvím dat. V červnu 2019 je začaly nabízet společnosti T-Mobile a Vodafone, v září se 
k nim přidalo také O2. U všech tří firem ale byl ukrytý nějaký háček.  
Vodafone nejprve datově neomezené balíčky nabídl jen skupinám dvou a více lidí. Dvojice za takový tarif 
zaplatila skoro 2400 korun, v nichž byla započtená také cena internetu na doma.  
Problém byl také v rychlosti internetového připojení v telefonu. Zástupci operátora napřed novinářům 
řekli, že data proti běžné rychlosti poběží zhruba šestkrát pomaleji. Pak ale vyšlo najevo, že rychlost je 
ještě nižší. V základní verzi byla snížená tak, že si lidé například nemohli přehrát video na YouTube. "K 
omezení jsme přistoupili proto, aby nedošlo k přetížení sítě," vysvětloval mluvčí Vodafonu Marek 
Steiger.  
T-Mobile se možných technických problémů nebál. Všem zákazníkům dal na letní prázdniny neomezený 
mobilní internet zdarma. Na podzim firma na akci navázala stálou nabídkou datově neomezených tarifů 
pro jednotlivce. Rychlost připojení se v nich zpomalovala až po vyčerpání 50 GB dat. Cena ale byla 
vysoká, začínala na necelých 1300 korunách měsíčně.  
O2 nevýhody nabídek protivníků zkombinovalo. Nejlevnější tarif s neomezenými daty byl o dvě stovky 
levnější než u T-Mobilu. Člověk s ním ale mohl surfovat jen rychlostí pěti megabitů za sekundu, což bylo 
osmkrát pomalejší než rychlost tehdejší operátorovy LTE sítě.  
V Evropě v té době bylo běžné, že se neomezené datové tarify cenově lišily podle rychlosti připojení. 
Takové balíčky ale v zahraničí vyšly výrazně levněji. "Nedávno spuštěné tarify v Česku, z nichž některé 
zahrnují neomezený objem dat, konkurenceschopnost trhu výrazně nezlepšily," zhodnotila situaci 
analytická firma Research Rewheel ve studii z října 2019.  
Vedle změny pravidel v přechodu ke konkurenci se rýsovala šance na podstatnější zlepšení. Evropská 
komise v roce 2016 spustila iniciativu podporující budování nových superrychlých sítí páté generace 
(5G). V nich se data přenášejí až stokrát rychleji než v nyní nejrozšířenějších sítích LTE. Proto se od 
nového standardu očekává, že přispěje k rozvoji samořiditelných aut nebo dalšímu rozšíření 
internetových čidel v továrnách.  
 

STĚHOVÁNÍ FREKVENCÍ  
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Kvůli jejich výstavbě se muselo dosavadní televizní vysílání "přestěhovat" na jiné frekvence. O uvolněné 
kmitočty se pak měli ve státních dražbách utkat mobilní operátoři. V Česku se tak otevřela příležitost 
pro příchod nového vyzývatele tří hlavních hráčů. Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD se o lákání čtvrtého 
operátora ve svém programovém prohlášení přímo nezmínila. Opakovaně o něm ale mluvili premiér 
Babiš i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO), který nahradil Martu Novákovou.  
"Netajíme, že se připravuje tendr na dalšího operátora. Zájem je," prohlásil v červnu 2019 Havlíček. Dva 
měsíce předtím se premiér Babiš pochlubil schůzkou se šéfem americké telekomunikační společnosti 
AT&T.  
Šéf Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák později prozradil, že se o soutěž původně zajímal 
rumunský operátor Digi. Vedle něj také loterijní Sazka, stejně jako telekomunikační společnosti Nordic 
Telecom a České Radiokomunikace. V březnu 2020 se k nim přidal i polostátní ČEZ. Ten stejně jako Sazka 
či Nordic provozuje menšího, takzvaného virtuálního operátora.  
I telekomunikační úřad se zpočátku nastavením podmínek o přilákání čtvrtého operátora snažil. 
Předmětem dražby byly kmitočty v pásmech 700 megahertzů a 3,5 gigahertzů. První ze zmíněných 
frekvencí slouží k pokrytí větších území. Ty druhé jsou zase vhodné lokálně. Umožňují, aby se například 
ve městech síť pod náporem velkého množství uživatelů nepřetížila.  
Pro nováčka bylo klíčové získat frekvence v prvním zmíněném pásmu. Bez nich by signál napříč 
republikou nerozšířil. Přitom se očekávalo, že právě o tento typ kmitočtů se v dražbě povede největší 
boj. Vyzývatel by se neobešel ani bez druhého typu frekvencí pro pokrytí hustě osídlených oblastí. U 
pásma 3,5 GHz se ovšem předpokládalo, že v něm kmitočty vedle současných hráčů snadno získají také 
další, především drobní zájemci. Vyvolávací ceny tam byly násobně nižší než u "sedmistovky". Podle 
první verze podmínek aukce mohl čtvrtý operátor počítat s dvěma zásadními výhodami. V pásmu 700 
MHz pro něj bylo předem vyhrazené místo, aby se nemusel v dražbě přebíjet s velkou mobilní trojkou.  
V případě úspěchu v soutěži by navíc získal takzvaný národní roaming. Tedy záruku, že mu dosavadní 
lídři musí na několik let pronajmout své stávající sítě. Opatření by nováčkovi umožnilo hned od začátku 
nabízet své služby. Nemusel by tedy několik let čekat, než si vystaví vlastní vysílače.  
Telekomunikační úřad tento plán zveřejnil v červnu 2019 a na podzim chtěl s dražbou začít. Jenže 
ministerstvo průmyslu chtělo ještě čekat na více zájemců a termín se posouval.  
V prosinci pak Havlíčkův úřad argumentoval, že nastavená podoba dražby nejspíš nenaláká žádného 
operátora z ciziny. Proto telekomunikačnímu úřadu ministerstvo doporučilo podmínky soutěže změnit.  
Zasáhnout do chodu nezávislého úřadu Havlíček ani vláda nemohli. V pravomoci kabinetu bylo ale 
odvolání jeho šéfa. Jaromír Novák svůj konec očekával, nakonec rezignoval sám před jednáním vlády 
vypsaném na konec ledna 2020. Při něm se měl vedle jeho dalšího působení probírat i materiál 
ministerstva požadující revizi scénáře dražby.  
"Navrhované změny dle mého přesvědčení nepovedou ke zlepšení konkurenčního prostředí," napsal 
Novák v rezignačním dopise v narážce na zmíněný dokument. Ten vláda projednala v utajeném režimu. 
Už odstoupivšího Nováka, který nebyl na jednání přizván, navíc z čela úřadu ještě sama odvolala, čímž 
způsobila administrativní zmatek. Ministr Havlíček utajené zasedání hájil tím, že přípravy aukce 
vykazovaly "nestandardní prvky", na něž podle jeho slov upozornily zpravodajské služby.  
 

CO VŠECHNO JE KELLNEROVO  
 

Vládu znepokojovala možnost, že by se jako nováček do soutěže zapojil jediný menší tuzemský zájemce. 
"Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je nulový," vysvětloval razantní změnu Havlíček.  
Ministr domácího zájemce přímo nejmenoval. Nejvážnějším kandidátem na pozici čtvrtého operátora 
byl ale český Nordic Telecom. Operátor dříve známý jako Air Telecom či U:fon měl oproti dalším 
zájemcům výhodu – v Česku už provozoval vlastní celostátní síť. Ta fungovala výhradně pro firmy či 
úřady, Nordic ji ale mohl inovovat pro účely 5G a nabízet přes ni mobilní služby běžným spotřebitelům. 
Nemusel tak stavět na zelené louce.  
Vláda ale viděla problém v tom, že Nordic vlastní Tomáš Otruba. Ten jako právník v roce 2013 řídil pro 
finanční skupinu PPF akvizici operátora O2. Spekulovalo se proto o tom, že Otrubova firma je na skupinu 
nejbohatšího Čecha napojená a že jde jen o "B tým" známějšího O2. Nordic takové dohady vždy striktně 
odmítal s tím, že ho vlastní Otruba a vedle jeho peněz se firma spoléhá na podporu od investiční skupiny 
J&T. Vláda se přesto rozhodla možné napojení na PPF prověřit.  
"Řešila se otázka, zda některý operátor není navázaný na jiného, konkrétně Nordic Telecom a O2," 
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odhalil Deníku N po své rezignaci bývalý šéf telekomunikačního úřadu Novák. "Ačkoliv je dokument v 
režimu utajení, vyplývá z něj, že není potřeba žádného operátora z aukce vylučovat," dodal. Podle 
zákulisních informací se přesto Babiš možného spojení Nordicu a PPF stále obával.  
 

DRAŽBA ŠITÁ NA MÍRU  
 

S odchodem Nováka se podoba klíčové soutěže zásadně změnila. Nová šéfka telekomunikačního úřadu 
Hana Továrková se rozhodla, že se o lákání velkého čtvrtého operátora už pokoušet nebude. V souladu s 
postojem vlády chtěla dát prostor spíše většímu počtu menších nováčků. Kandidát na pozici nového 
celostátního hráče přišel o jednu z hlavních výhod – vyhrazené místo v klíčovém plošném pásmu 700 
MHz. V dražební bitvě s ekonomicky silnými protivníky v podobě O2, T-Mobilu a Vodafonu tak mohl 
snáze prohrát.  
Nové podmínky obsahovaly ještě jednu zásadní změnu. Garantovaný pronájem infrastruktury v podobě 
národního roamingu telekomunikační úřad nově sliboval i menším lokálním hráčům. Zájemcům o 
celorepublikové poskytování mobilních služeb nově stačilo vysoutěžit místo v levnějším pásmu 3,5 GHz.  
Vlastní síť stavět nemusel – stačilo mu, aby si ji v rámci národního roamingu pronajal od někoho z velké 
mobilní trojky. Zájemce o pozici čtvrtého celoplošného operátora by národní roaming také získal. Ovšem 
jen do doby, než si svou síť za desítky až stovky miliard korun vystaví. Proto pro něj bylo lepší se do 
budování vlastních vysílačů raději nepouštět. Experti upozorňovali, že výhodou čtvrtého operátora měla 
být právě vlastní infrastruktura. Zaručovala by mu nezávislost na zavedených lídrech trhu a umožnila 
vést vlastní cenovou politiku. S tím menší virtuální hráči počítat nemohli. Byli by totiž závislí na 
velkoobchodních cenách operátorů, jejichž sítě by si pronajímali. Právě o upravení podmínek aukce ve 
prospěch virtuálních operátorů ministra Havlíčka v lednu 2020 žádalo sdružení malých poskytovatelů 
internetových a mobilních služeb Český telekomunikační klastr. Havlíček vzal nápad za svůj a doporučil 
ho telekomunikačnímu úřadu.  
Čtrnáct dní poté do jeho čela dosedla Hana Továrková, která ještě měsíc předtím seděla v 
představenstvu Českého telekomunikačního klastru. Ministr odmítl, že by se nechal touto organizací 
zlobbovat. "To, že je aukce špatně nastavená, nám chodilo z mnoha stran. Třeba poskytovatel Poda 
poslal dopis, proč do soutěže nepůjde," řekl Hospodářským novinám.  
I s tímto virtuálním operátorem přitom byla Továrková spjatá. V rámci své advokátní kanceláře například 
firmě dodávala právnické služby. Šéf Pody Martin Šigut stál navíc i v čele zmíněného klastru a s novou 
šéfkou telekomunikačního úřadu ho pojily i další podnikatelské vazby.  
Deník N tehdy zjistil, že Továrková zůstává v několika firmách, což se podle zákona o střetu zájmů 
neslučuje s jejím postavením. Předsedkyně rady telekomunikačního úřadu odmítla, že by pochybila. "V 
advokátní činnosti nepokračuji. U některých společností byla rezignace podána, u některých k tomu byly 
zahájeny kroky," řekla Továrková krátce po nástupu do funkce.  
Organizace Kverulant.org na ni loni v březnu podala oznámení o spáchání přestupku kvůli porušení 
zákona o střetu zájmů. Šéfka telekomunikačního úřadu podle Kverulanta své advokátní či firemní 
aktivity neukončila včas.  
Přestupkové řízení vedl Magistrát města Brna, kde má Továrková trvalý pobyt. Po více než roce dospěl k 
závěru, že své původní byznysové pozice skutečně opustila až po zákonném limitu. Zároveň ale 
konstatoval, že se všech sporných postů nakonec vzdala, takže přestupkové řízení zastavil. Pozicí 
Továrkové v čele úřadu kauza neotřásla. Ministerstvo průmyslu se za ni postavilo.  
 

(POLO)STÁTNÍ OPERÁTOR ČEZ  
 

V červnu loňského roku se nový směr aukce opět zcela otočil, když zájem o účast nečekaně ohlásila 
polostátní energetická společnost ČEZ. "Několik let už máme malého virtuálního operátora Mobil od 
ČEZ. A vedle toho celou síť optických datových vláken. Posílením v telekomunikacích se velmi vážně 
zaobíráme," vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéf firmy Daniel Beneš. Role čtvrtého operátora by 
podle něj společnosti dávala "za jistých okolností" ekonomicky smysl. Telekomunikační experti nicméně 
byli plánem energetické společnosti zaskočení.  
V zákulisí se hovořilo spíše o jiné motivaci. ČEZ do dražby údajně vyslal jeho většinový akcionář – stát. To 
Beneš odmítl. Nová a finální pravidla mobilní soutěže ale tuto verzi nepřímo potvrzovala.  
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Telekomunikační úřad pro nového celostátního operátora vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 
MHz. Toto opatření tak znovu vrátil do hry poté, co ho v březnu zavrhl. K tomu úřad novému uchazeči 
přidal záruku, že bude moci z aukce za určitých okolností bez sankcí odstoupit. Obě věci žádal jak ČEZ, 
tak ministerstvo průmyslu.  
Stát by se prostřednictvím energetického obra mohl přímo angažovat v tlaku na snižování cen mobilních 
tarifů. Jak ale upozorňovali odborníci, Česko by pak mohlo čelit žalobám ostatních operátorů stěžujících 
si na nedovolenou státní podporu jejich nového polostátního konkurenta.  
ČEZ v tom zřejmě problém neviděl, účast v aukci vážně zvažoval. Beneš se nechal slyšet, že firma už 
hledá partnera z oboru. V zákulisí se hovořilo o rakouském operátorovi A1 nebo francouzském Orange. 
Podle Hospodářských novin dokonce ČEZ jednal o koupi české pobočky Vodafonu. Z námluv ale nic 
nebylo a polostátní podnik nakonec přihlášku do dražby vůbec nepodal.  
 

VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ  
 

Po měsících průtahů, výměně šéfa a třech verzích podmínek Český telekomunikační úřad 5G aukci 
spustil v srpnu 2020. Do soutěže se nakonec přihlásilo sedm uchazečů, uspělo jich pět. Dražba probíhala 
až do listopadu, její výsledky ale žádné velké překvapení nepřinesly.  
Klíčové kmitočty v pásmu 700 MHz nutné pro celostátní pokrytí novým signálem vysoutěžila trojice 
tradičních lídrů trhu – T-Mobile, O2 a Vodafone. Žádný zájemce o post čtvrtého velkého operátora 
neuspěl.  
Zmíněná trojice získala i frekvence v pásmu 3,5 GHz. Doplnily je dvě další firmy – již zmiňovaný Nordic 
Telecom a CentroNet z investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Oba nováčci budou moci 
5G šířit ve městech, celostátní vlastní sítě si ale nevybudují. Spolehnout se musí na jejich případný 
pronájem.  
Do soutěže se vedle ČEZ nepřihlásila ani Sazka nebo České Radiokomunikace. Virtuální operátor Poda 
naopak přihlášku podal, ale neuspěl. Stejně dopadla i firma Sev.en Innovations finančníka Pavla Tykače.  
Celkem aukce státu vynesla 5,6 miliardy korun, jen o necelá čtyři procenta více, než byla vyvolávací cena 
kmitočtů. Ve srovnání s předešlou dražbou LTE frekvencí tak stát vydělal skoro o tři miliardy méně. 
Odborníci předem upozorňovali, že nastavená pravidla silného nováčka z účasti v soutěži spíše odradí. 
Výsledek to potvrdil. "Čtvrtý operátor s vlastními kmitočty by samozřejmě na trhu způsobil jinou 
dynamiku, než je v současnosti. Tento vlak už ale odjel. Stát si velkého čtvrtého hráče nepřál, tak ho 
nemá," říká nyní Ondřej Malý, telekomunikační analytik a bývalý radní ČTÚ.  
Telekomunikační úřad a ministerstvo průmyslu 5G dražbu označují za úspěch. Podle Továrkové by díky 
jejím výsledkům mohly ceny na mobilním trhu výhledově klesnout až o pětinu. "Na rozdíl od minulosti 
tato aukce nesázela vše jen na variantu příchodu velkého čtvrtého operátora, ale přinesla i další 
nástroje, jak na snižování cen tlačit," řekl Deníku N ministr Havlíček.  
Konkurence podle něj vzroste díky příchodu tří menších poskytovatelů – Nordiku, CentroNetu, ale i 
Pody. Ostravský virtuál v aukci propadl – nárok na poskytování mobilních služeb v celé zemi přesto 
získal. Pravidla soutěže národní roaming vedle vítězných drobných operátorů slíbila i firmě, která už 
dříve získala kmitočty v podobném frekvenčním pásmu. A právě takovou společností je Poda, historicky 
spjatá se šéfkou telekomunikačního úřadu.  
Ostravský virtuální operátor zatím neví, zda se chce stát konkurentem lídrů trhu. Deníku N se se zástupci 
Pody nepodařilo spojit. Šéf a majitel firmy Martin Šigut předloni řekl, že jeho společnost takové ambice 
nemá.  
Další účastník aukce, CentroNet ze skupiny Kaprain, je jedním z největších internetových poskytovatelů 
v Česku. Krátce po úspěchu v 5G dražbě společnost oznámila, že zvažuje vstup také na trh s mobilními 
službami. Jak se k věci staví nyní, firma nechce komentovat.  
Nordic Telecom je sdílnější. "Jednání o využití národního roamingu jsme již zahájili. Počítáme s tím, že 
mobilní služby zákazníkům nabídneme během roku 2022," říká mluvčí společnosti Lukáš Šiml.  
Virtuální operátoři bez vlastní sítě, kteří si infrastrukturu pronajímají od velké trojky, nejsou v Česku 
ničím novým. V zemi takových poskytovatelů působí kolem stovky. "Byznys virtuálů je závislý na tom, 
zda jim dá hostující operátor dobrou nabídku a zda podmínky z aukce dokáže regulátor vynutit. Ani 
jedno zatím na českém trhu moc nefungovalo," upozorňuje expert Malý.  
 

BOJ ZA LEVNĚJŠÍ DATA UŽ NETÁHNE  
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Před říjnovými volbami do Sněmovny se téma ceny mobilních tarifů v kampaních a programech stran 
vůbec neobjevuje. Přestalo být prioritou. "Na rozdíl od premiéra Babiše jsme se rozhodli neslibovat 
extrémně levné tarify, protože to při znalosti trhu prostě nejde," říká pirátský poslanec Martin Jiránek.  
"Jedinou rozumnou cestou je tlak na lepší fungování konkurenčního prostředí. O to víc mě mrzí, že 
výběrové řízení nepřineslo do ČR dalšího silného operátora. Zaměříme se na efektivní působení státního 
regulátora, tak aby bylo méně zbytečných omezení a větší podpora konkurenčních prvků," vysvětluje 
Martin Kupka (ODS) kandidující za koalici Spolu.  
Oba volební bloky se v oblasti telekomunikací hodlají zaměřit hlavně na zjednodušení výstavby 
optických internetových sítí, aby se rychlé pevné připojení dostalo do více domácností. ková 
Hospodářským novinám. Kvůli nařízenému snížení nákupních cen dat by virtuálové mohli snížit ceny 
nabízené spotřebitelům, čímž by se konkurence na trhu zvýšila. "Kdyby to tak dopadlo, byli bychom moc 
rádi," chválí snahu úřadu šéf Asociace českých virtuálních operátorů Pavel Humpolík. "S ČTÚ to ale 
vždycky bylo tak, že se vlk nažral a koza zůstala celá," dodává už skepticky. "Za data jsme síťovým 
operátorům dlouho platili až desetkrát tolik, než kolik si účtovali od spotřebitelů. Asi po čtyřech letech 
jsme skrze regulátora dosáhli snížení velkoobchodních cen. To ale přišlo až potom, co velcí operátoři 
přišli s novými, levnějšími tarify, kterým jsme opět nemohli konkurovat."  
Analýzu velkoobchodního trhu chce mít úřad hotovou do konce září. Do půlky listopadu pak Továrková 
hodlá návrh nové cenové regulace zaslat ke schválení Evropské komisi. O stejnou věc se už před čtyřmi 
lety pokusilo předešlé Novákovo vedení. U Komise ale tehdy nepochodilo.  
"Operovali jsme s čísly z roku 2016, kdy všichni hlavní operátoři nabízeli shodný tarif s 1,5 GB dat. Chtěli 
jsme proto zahájit cenovou regulaci, aby se trh s daty rozhýbal. Jenže zástupci Komise nám 
argumentovali tím, že je v Česku asi 140 virtuálů, takže je konkurence veliká," vzpomíná Jaromír Novák.  
Nynější snahy úřadu podle něj dopadnou stejně a k zastropování velkoobchodních cen nedojde. Na 
základě pravidel Komise může úřad regulaci spustit, pokud mimo jiné prokáže, že hlavní operátoři brání, 
aby na trh vstoupili noví hráči. "Jenže sám úřad říká, že po 5G aukci tady vzniknou noví operátoři. Navíc 
se odvolává na mezinárodní studii, podle které u nás ceny tarifů klesají," vyjmenovává Novák.  
Vedení úřadu se opakování neúspěšné snahy o regulaci nebojí. "Pan bývalý předseda by měl nejlépe 
vědět, proč za jeho vedení úřad práci na analýze nedokončil. Z EU opakovaně zaznívají signály, že by 
regulace byla nařízena, pokud by byl býval proces analýzy řádně dokončen," oponuje mluvčí Tereza 
Meravá.  
Případné zlevnění spotřebitelských cen, jež úřad spojuje s výsledky aukce, se podle ní dá očekávat 
nejdříve za tři roky kvůli tomu, jak dlouho výstavba nové mobilní infrastruktury potrvá. "Je tedy třeba 
neotálet, řešit současnou situaci a činit postupné kroky," dodává Meravá.  
Zástupci velké mobilní trojky s plány regulátora nesouhlasí. "Názor paní předsedkyně Továrkové 
považujeme za nesprávný už jen z toho důvodu, že předem komentuje, jak probíhající analýza dopadne. 
Velkoobchodní trh je funkční," říká mluvčí O2 Kateřina Mikšovská. Vodafone se podle svých slov 
virtuálním operátorům snaží "vytvářet prostor pro růst". T-Mobile zase tvrdí, že si jeho aktuální 
velkoobchodní nabídku virtuálové chválí. Pokud ale ČTÚ novou regulaci velkoobchodních cen prosadí, 
firma se jí podřídí.  
 

Graf  
 

Střední (mediánové) ceny 1 GB dat v zemích EU bez ohledu na rychlost připojení (1. pol. 2021)*  
 

Portugalsko 125  
Řecko 94  
Lotyšsko 76  
Nizozemsko 58  
Slovensko 56  
Lucembursko 53  
Kypr 51  
Německo 51  
Belgie 48  
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Chorvatsko 47  
Česko 41  
Švédsko 36  
Litva 33  
Maďarsko 31  
Estonsko 28  
Rakousko 25  
Bulharsko 25  
EU 24  
Španělsko 20  
Rumunsko 14  
Dánsko 13  
Slovinsko 8  
Polsko 8  
Francie 6  
Itálie 5  
Irsko 5  
Malta 3  
Finsko 3  
 

*tarify s alespoň tisíci volnými minutami volání  
 

ZDROJ: RESEARCH REWHEEL  
 

K omezení rychlosti jsme přistoupili proto, aby nedošlo k přetížení sítě. Marek Steiger mluvčí Vodafonu 
Nejvýhodnější tarify kolem 500 korun ve střední Evropě  
 

Česko – 2 GB (Můj svobodný tarif M, T-Mobile, 525 korun) Německo – 3 GB (tarif O2 Free S, operátor 
O2, 509 korun) Rakousko – 10 GB (tarif Perfekt M, operátor Drei, 583 korun) Polsko – 150 GB (tarif Solo 
Homebox,  
 

operátor Play, 419 korun) Slovensko – neomezená data (tarif Sloboda ? +, operátor 4ka, 562 korun) 
Celkem aukce státu vynesla 5,6 miliardy korun. Ve srovnání s předešlou dražbou LTE frekvencí tak stát 
vydělal skoro o tři miliardy méně.  
 

Kolik dat s rychlostí alespoň 10 Mbit/s si lze koupit za 30 eur (1. pol. 2021)*  
 

Bulharsko 1000  
Estonsko 1000  
Finsko 1000  
Chorvatsko 1000  
Maďarsko 1000  
Irsko 1000  
Itálie 1000  
Litva 1000  
Lotyšsko 1000  
Nizozemsko 1000  
Rumunsko 1000  
Dánsko 1000  
Švédsko 1000  
Slovinsko 300  
Slovensko 300  
Polsko 150  
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Francie 150  
Španělsko 90  
Rakousko 60  
Německo 40  
Belgie 30  
Kypr 20  
Lucembursko 12  
Portugalsko 12  
Malta 12  
Česko 10  
Řecko 5  
 

ZDROJ: RESEARCH REWHEEL  
 

*1000 GB v grafu označuje neomezená data  
 

Na rozdíl od premiéra Babiše jsme se rozhodli neslibovat extrémně levné tarify, protože to při znalosti 
trhu prostě nejde. Martin Jiránek pirátský poslanec  
 

Foto:  
 

O autorovi: JAN ÚŠELA, redaktor  

« zpět na obsah   
    
   

ČASOPISY - SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL  

60. Pražský hrad jen jako skanzen      

08.10.2021  5plus2 - MATĚJ NEJEDLÝ  
strana: 2  rubrika: Praha a okolí  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; Kverulanta; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Dříve býval Pražský hrad a jeho zahrady častým cílem procházek nejen Pražanů. Kvůli častým omezením 
si sem lidé odvykli chodit.  
 

HRADČANY / Pražský hrad, pondělí odpoledne. Nejvýznamnější památka hlavního města zeje až na 
výjimky prázdnotou. Několik turistů si prohlíží katedrálu svatého Víta, jeden zamilovaný pár se fotí ve 
Zlaté uličce. Symbol Prahy jinak působí opuštěně, jako by si sem snad lidé odvykli chodit.  
Před prázdninami tu přitom bylo veselo. Své 80. narozeniny zde oslavil exprezident Václav Klaus. Za 261 
tisíc korun zajistil Hrad pro Klause úklid, připravil stoly a stany, zvukaře, vzduchotechniku i instalatéra. V 
ceně byli také zahrnuti hasiči a bezpečnostní služby.  
Taková akce byla však v období od znovuotevření Hradu výjimkou, kterou porušil jen prezident Miloš 
Zeman pietní akcí za oběti covidu-19 s hořícími svíčkami v pivních kelímcích.  
U vchodu do areálu Pražského hradu redaktora zkontrolovali dva usměvaví policisté. Po odevzdání 
kovových předmětů a úspěšném projití bezpečnostním rámem byl za pár desítek vteřin vpuštěn. V 
předcovidovém čase se kvůli těmto kontrolám často tvořily dlouhé fronty, na což si stěžovali hlavně 
turisté. Kontroly začaly v roce 2016 a zrušeny byly až letos začátkem dubna, kdy se po uvolňování 
pandemických opatření otevřely hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Zrušení však trvalo jen pár dní.  
 

file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=YXPH21360201&i2=CZ5220211008640001&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=CA&st=2&ti=exporttisk
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Kontroly a málo lidí  
 

"Kontroly na Pražském hradě obnovila Policie ČR," sdělil Jan Pastor za Správu Pražského hradu. "Pražský 
hrad o tomto kroku nerozhodoval," doplnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.  
"Je to s ohledem na doporučení bezpečnostních expertů, a to i z řad Policie ČR. Je to reakce na 
bezpečnostní situaci ve světě, potažmo v Evropě," uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Za 
rozhodnutím podle něj není žádná konkrétní hrozba.  
Hned po otevření na Pražský hrad moc lidí nechodilo. Tento trend se ale začal měnit v srpnu, kdy 
návštěvnost začala růst. "Ani tak ovšem zdaleka nedosahujeme čísel před pandemií. Ve srovnání s 
loňskem letos pozorujeme mezi návštěvníky vzrůstající počet cizinců, naopak Čechů oproti loňsku 
výrazně ubylo. Je to způsobeno i tím, že se vrátily zahraniční organizované skupiny, jež na Pražský hrad 
přijíždějí s cestovními kancelářemi," vysvětluje Ovčáček.  
Návštěvnost nezachránily ani školní skupiny, které normálně Hrad navštěvují v hojném počtu. 
Zarezervovat a realizovat prohlídku si jich stihlo jen několik. "V novém školním roce zatím školy a učitelé 
vyčkávají na vývoj situace ohledně opatření proti covidu, a tudíž je objednávek výrazně méně, tedy i 
včetně prohlídek Pražského hradu," informuje Miloš Pospíšil z cestovní kanceláře CK2.  
Hlavní město se snažilo pomoci zvednout návštěvnost památek například pomocí kampaně pro turisty V 
Praze jako doma 2. "V rámci projektu se jednalo o druhou nejnavštěvovanější památku v rámci 
programu a během jeho trvání (červenec–srpen, pozn. red.) voucher na okruh Pražského hradu a Velkou 
jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha využilo 18 tisíc turistů," říká mluvčí Prague City Tourism 
Klára Malá.  
Lidé mohou na Pražský hrad vstoupit jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým 
nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále 
vyhrazeno jen pro odchod z areálu. Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými 
opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce 
loni na jaře.  
 

Čeká se na další soud  
 

Uzavření Pražského hradu přitom Pražanům vadilo. Nejvíce byla vidět organizace Kverulant. Prezidenta 
nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
"Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusí žádat hradní správu o souhlas," říká zakladatel a ředitel Kverulanta Vojtěch 
Razima. Nyní už je areál přístupný, ale resort vnitra a Správa Pražského hradu výrok městského soudu 
rozporují. Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude 
zabývat Nejvyšší správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační 
stížnosti. NSS už podle své databáze řízení zahájil, ale zatím nerozhodl.  
"My jsme optimističtí, už tři roky před covidem totiž IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, 
pozn. red.) mapoval všechny průchody Pražského hradu a nazval ho veřejným prostranstvím," sdělil 
Razima.  
 

Pražský hrad Otevírací doba Pražského hradu Areál Pražského hradu 6:00–22:00  
 

Návštěvnické objekty Starý královský palác bazilika sv. Jiří Zlatá ulička s věží Daliborkou  
 

9:00–17:00 katedrála sv. Víta po–so: 9:00–17:00 ne: 12:00–17:00 Výstavy V Královském letohrádku 
aktuálně probíhá výstava obrazů Ivana Exnera a v Jízdárně Pražského hradu je momentálně k vidění 
největší výstava o tuzemské architektuře nazvaná Česká architektura od secese k dnešku. Pramen: 
www.hrad.cz  
 

Foto: Od uzavření hradu veřejnosti uběhlo pět měsíců, stále ovšem ještě nejsou otevřena všechna 
místa, která byla pro návštěvníky přístupná před pandemií. Návštěvníci se aktuálně nedostanou na 
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Příběh Pražského hradu, do Obrazárny, na Rožmberský palác, Svatovítský poklad a Prašnou věž. U 
vchodu do areálu jsou kontroly.  
FOTO / ARCHIV MAFRA  

« zpět na obsah   
    
   

61. Posun Duky a jeho okolí považuji za příšernou fašizaci      

21.10.2021  Týdeník FORUM - ROBERT BREŠŤAN  
strana: 14  rubrika: Publicistika  
klíčová slova: Kverulant (12); org (9); Razima (4); Vojtěch (3); Kverulantovi (2); organizace  

 

Odkaz na originál   

Odpůrce pražského arcibiskupství "Kverulant" Vojtěch Razima:  
 

Často nám žalobami vyhrožovali a posílali předžalobní výzvy, ale skutečných žalob bylo jen pár, říká 
zakladatel neziskové organizace Kverulant.org Vojtěch Razima. Zatím poslední žaloba na ochranu 
osobnosti přišla od arcibiskupa Dominika Duky.  
 

- Žaloba přišla za váš článek o tom, že kardinál Duka tuneluje církevní majetek. Vy už přitom jeden 
soudní rozsudek v této věci máte: Soud první instance vám předběžným opatřením nejprve nařídil 
článek stáhnout, odvolací soud vás ale podpořil s tím, že text se zakládá na faktech. Nedávno vám ale ve 
stejné věci přišla jiná žaloba - jak si to vysvětlujete?  
 

Zas tak překvapivé to není. Duka a jeho právní kancelář Eversheds Sutherland, mimochodem jsou to 
dost drazí právníci, to vše zřejmě podali současně, ale tato žaloba se k nám dostala až později. Žaloby od 
Duky přišly celkem tři. První na stažení textu, druhá na ochranu osobnosti a do třetice se ohradil proti 
formulaci titulku v textu o výsledku odvolacího soudu. Původní zněl, že "Soud dal Kverulantovi za 
pravdu", což Dukovi stálo za to, aby podal návrh na předběžné opatření. Abychom to změnili, že takto to 
vypadá, že jsme vyhráli celý soud, a to že není pravda. Tak jsme to změnili na "Duka prohrál soud proti 
Kverulantovi". A samozřejmě jsme podali opět odvolání, neboť jde o principiální věc. Duka je člověk 
soudivý - vezměte si tu záležitost s brněnskými divadly, tam také podal dovolání, to bylo zamítnuté, a 
tak kvůli tomu bude podávat ústavní stížnost.  
 

- Duka po vás chce celkem tři miliony korun. Co když prohrajete?  
 

To by samozřejmě bylo likvidační, ale to je běh na dlouhou trať. A hlavně, pokud bychom prohráli, byla 
by to prohra občanské společnosti, což by bylo opravdu paradoxní s ohledem na Dukovu minulost. 
Přesně, jak to řekl Jan Urban (člen správní rady Kverulant.org a jeden ze žalovaných, pozn. red.): Je to 
smutný konec kdysi ctihodného muže. Celá ta fašizace Duky a arcibiskupství je příšerná záležitost.  
 

- Podle arcibiskupství jde ale o "demagogický útok bývalého zaměstnance", který byl vyhozen... Vy jste 
pracoval pro arcibiskupství?  
 

Skutečně jsem pro arcibiskupství pracoval, ale to s tím nemá co dělat. Dělal jsem pro ně projektového 
manažera, sháněl jsem evropské dotace na opravy památek a byl jsem v tom poměrně úspěšný. 
Skutečně jsem ale neodešel v dobrém. Byl jsem v zásadě vyhozen poté, co si arcibiskup vybral nového 
výkonného ředitele Antonína Jurigu, který podle mého názoru ucítil, že se v církvi budou točit peníze s 
ohledem na restituce. A ten tam pak s sebou přivedl řadu problematických lidí.  
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- Když byla řeč o žalobách a soudech, vy máte na svou osobu i jeden pravomocný rozsudek. Podmíněný 
trest za šíření poplašné zprávy, respektive za "nahlášení bomby" u Hradu...  
 

Proti takové formulaci se musím ohradit. Já nenahlásil bombu, ale podezřelý objekt. Jsem bývalý 
rozvědčík a bývalý policista a takovou hloupost bych pochopitelně neudělal. Bylo to v době nouzového 
stavu, ještě jsem pracoval na arcibiskupství a kousek od něj byly už asi čtvrtý den zaparkované dvě 
dodávky, evidentně vraky, tak jsem zavolal na policii, že si myslím, že by v těch dodávkách mohla být 
bomba. I když naše soudy považuji v zásadě za dobře rozhodující, s tímto rozsudkem opravdu nejsem 
smířen. Tím spíše, že se ještě mezi první instancí a odvolačkou ukázalo, že sama policie ty dodávky o své 
vůli prohlédla, protože jí přišly podezřelé.  
 

- Každopádně odvolací soudce šestiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou jeden a půl roku označil 
za velmi mírný s tím, že v době nouzového stavu vám hrozila zvýšená sazba od dvou do osmi let.  
 

Mám pocit, že si to soudce na odvolačce vůbec nepřečetl. Nabyl dojmu, že Razima někam volal, že je 
tam bomba, a ta podstatná nuance, že šlo o moje podezření, mu unikla. Vnímám to jako velkou křivdu a 
věřím, že bude napravena. Je to zpráva občanovi: Drž ústa, ničeho si nevšímej, nikam nevolej, starej se o 
svoje. Podal jsem dovolání a věřím, že se to uzavře v můj prospěch, protože mám k tomu čerstvě v ruce 
vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství o tom, že mé jednání nepovažuje za trestné a navrhuje 
rozsudek zrušit.  
 

- Vy jste se účastnil demonstrací proti komunismu už v roce 1988, při Palachově týdnu jste byl zadržen, 
později jste spoluzakládal Občanské fórum v Pelhřimově... Vidíte v posledních letech nějakou analogii s 
děním před rokem 1989, cítíte se coby "Kverulant" jako novodobý disident?  
 

Jisté jemné analogie tady vidím. Nejsem politolog, ale všímám si toho, jak jsou lidé vytlačovaní do svého 
soukromého prostoru, na chatu, dneska tedy spíše někam do Chorvatska, ve stylu nestarej se, moc nám 
do toho nemluv... Takový ten privatismus z doby komunismu. Je to vidět i na přístupu Babiše a celého 
aparátu k podnikatelům: Jistě, podnikejte si, ale nemontujte se do našich záležitostí, jinak na vás 
zaklekneme. V tom ta analogie je. Podobně jako v tom politickém papalášství, které vidíme třeba u 
Miloše Zemana a jeho hradní kamarily.  
 

- Byl jste i ve velkém byznysu, jako bezpečnostní ředitel Komerční banky, poté ředitel divize a člen 
představenstva společnosti Škoda Praha, později konzultant... Je práce pro Kverulant.org pro vás 
koníček, nebo zaměstnání?  
 

Je to pro mne obojí. Baví mne to, to je na mně snad i vidět, ale je to pro mne i způsob obživy. Svět 
byznysu jsem opustil už dávno.  
 

- Jde si u vás nějakou akci objednat?  
 

Do určité míry ano. Tedy jen v tom smyslu, že přijdete s tím, že se vám stal nějaký problém, nějaká 
křivda, a pokud je to ve veřejném zájmu, tak se tomu věnovat budeme. Ale spíše ve smyslu tipu než 
objednávky na zakázku.  
 

- Pracoval jste pro policii i pro BIS, proč jste ze státních služeb odešel, byť to už je víc než dvacet let?  
 

Myslím, že z té mojí generace vysokoškoláků, kteří po revoluci šli po studiích pracovat k policii a skončili 
v BIS, tam není už skoro nikdo. My jsme to tehdy brali jako určitou službu vlasti, stará ošklivá StB je pryč 
a teď je tu nová služba demokratického státu. Neodcházel jsem nijak na protest, ale cítili jsme, že ne 
vždy se tam můžeme věnovat tomu, co považujeme za podstatné. Štvaly nás různé intriky, vnitřní 
koalice, frakce a boje. Nejvíc pak to, že jsme byli tlačení, abychom tomu, kdo byl zrovna u moci, 
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pomáhali sbírat kompro na opozici. Ostatně šéfem našeho odboru, když jsem tam sloužil, byl dnes již 
pravomocně odsouzený Tomáš Kadlec, pozdější šéf ČEPRO, takže asi chápete, o čem mluvím.  
 

- Možná si díky těmto zkušenostem umíte představit, jaké to je, když zákonnými příjemci tajných zpráv 
BIS jsou zároveň ti, jimiž se velmi pravděpodobně BIS zabývá. A mám tím na mysli prezidenta a lidi 
kolem něj. Jak se taková schizofrenie dá řešit?  
 

To byl jeden z důvodů, proč jsem odešel. Nevím, do jaké míry mohu s odstupem tolika let mluvit 
konkrétně, nicméně mohu říct, že já sám jsem tehdy psal zprávu určenou vládě, v níž BIS s předstihem 
varovala, že hrozí konkrétní ekonomické nebezpečí. A to, před čím jsme varovali, se nakonec skutečně 
stalo, prostě proto, že vláda proti tomu vůbec nic neudělala. Vy s tím prostě nemůžete nic dělat a je to 
naprostá deziluze.  
 

---  
 

VOJTĚCH RAZIMA  
 

Kverulant.org založil v roce 2009. Práci pro něj se věnuje na plný úvazek. Říká, že jeho nezisková 
organizace "zastupuje veřejnost tam, kde obyčejný člověk nemá dostatek času, energie nebo prostředků 
na boj s mocnými". Sám se označuje za havlistu, je praktikující katolík. V letech 1992-1997 byl 
zpravodajským důstojníkem Bezpečnostní informační služby a poté Služby pro odhalování korupce. 
Později pracoval například jako konzultant ve společnosti Deloitte či jako bezpečnostní ředitel Komerční 
banky.  
 

Příklady dokončených kauz Kverulant.org  
 

Česká obchodní inspekce díky snaze Kverulant.org zveřejňuje výsledky svých kontrol kvality pohonných 
hmot, respektive rozhodnutí o pokutách u těch čerpacích stanic, jejichž palivo neodpovídá normám. 
Kverulant čtyřikrát do roka zveřejňuje adresný seznam těchto pokutovaných čerpacích stanic.  
 

Snaha omezit zneužívání modrých majáků politiky a státními úředníky. Nejprve v lednu 2014 tehdejší 
ministryně české vlády Věra Jourová slíbila, že se vzdá absolutního práva přednosti v jízdě, a pak se k ní 
opatrně přidali i další politici. Od roku 2013 nebyl rozšířen vládní seznam oprávnění k využití modrého 
majáku.  
 

Stát vydává normy, které však veřejnosti neposkytoval zdarma. Za internetový přístup k nim vybíral 
ročně 80 milionů korun. Kverulant.org prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval 
zdarma. Od ledna 2021 je účinná novela zákona, která veřejnosti zajistila bezplatný přístup k závazným 
technickým normám.  
 

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, skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů ale začalo až na jaře 2020.  
 

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček. Zadávací podmínky byly ušity na 
míru jedinému dodavateli a cena 35 milionů Kč byla násobně předražena. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže na základě podání Kverulant.org soutěž v září 2018 zrušil. Následně celníci vypsali 
novou soutěž, v níž vyhrála jiná firma, již s cenou 15 milionů korun.  
 

Trable Dominika Duky  
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Nablízko s prezidenty  
 

Skupina katolíků v roce 2018 kritizovala v dopisu úřadujícímu papeži Dukovu přílišnou příchylnost k 
politickým představitelům. Toto sbližování "trůnu a oltáře" dokumentovali na Dukových setkáních s 
Václavem Klausem a později s Milošem Zemanem.  
V Zemanově případě navíc připomněli jeho stafáž na pódiu s "tehdejším lídrem českého xenofobního 
hnutí Martinem Konvičkou".  
 

Blahopřání Okamurovi  
 

"Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici pak lze vidět nejen v jeho nekritické 
podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s 
uprchlíky na svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi 
fašizující strany SPD Tomiu Okamurovi," připomněli autoři zmiňovaného dopisu papežovi. Duka 
Okamurovi po tehdejších sněmovních volbách blahopřál a mimo jiné napsal, že je přesvědčen o tom, že 
jej se šéfem hnutí "spojuje péče o bezpečí lidí v naší zemi i řada jiných témat'!  
 

Lipovská a Nerušil  
 

Kardinál Dominik Duka čelil kritice za nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. 
Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner Lipovskou 
vyzval k rezignaci. Duka za ní dál stál. Lipovská pak kandidovala ve volbách za kontroverzní Volný blok. 
Mluvčí arcibiskupství Josef Nerušil zas kandidoval v Praze jako lídr Okamurovy partaje.  
 

Neúspěšná žaloba na divadelníky  
 

Žaloba se týkala her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí uvedených v Brně v květnu 
2018. První z nich tematizuje zneužívání dětí kněžími a zahrnuje například náznak orálního sexu na soše 
papeže Jana Pavla II. Druhá hra kriticky hodnotí vztah západní společnosti k muslimskému světu a 
obsahuje například scénu, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy.  
 

Na černé listině  
 

Kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka figuruje na černé listině dvanáctky kněžích, kteří zavírali oči 
před sexuálními a korupčními skandály katolické církve. Nelichotivý seznam se objevil na webových 
stránkách skupiny SNAP (Suvivors Network of those abused by Priests). Skupina dlouhodobě brojí proti 
sexuálním excesům církevních hodnostářů a přehlížení této problematiky ze strany církve. Duka figuruje 
v seznamu jako šestý v pořadí a u jeho jména se dočtete například to, že podle pražského arcibiskupa je 
pouze deset procent všech obvinění proti kněžím skutečně prokázaných. Dále SNAP Dukovi vyčítá, že 
bagatelizoval případ zneužívání dětí na irských církevních školách. Tehdy prý prohlásil, že celý skandál je 
pouze snahou vytlačit církve z výchovy a vzdělávání mládeže.  
 

Mlčení k zneužívání  
 

Letos se na scénu vrátil případ sexuálního zneužívání mladého muže v řádu dominikánů, které se 
odehrávalo v letech 1991 až 1994. Tedy v době, kdy byl Duka představeným řádu. I Ústavní soud 
konstatoval, že Duka o zneužívání věděl, ale nic proti němu neudělal.  
(on)  
 

Foto:  
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Odkaz na originál   

Devět let trvalo, než se bývalá ministryně obrany Vlasta Parkánová definitivně zbavila obvinění, že 
připravila stát o stovky milionů.  
 

Státní zástupci v cele s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou dlouho tvrdili, že mají v případu 
Vlasty Parkánové takzvaně nabito. Že důkazů je dost a že žaloba bude úspěšná. Nyní odvolací soud po 
letech vyšetřování a dalších šesti letech soudů potvrdil, že je Parkanová nevinná a že České republice 
nevznikla nákupem vojenským letadel CASA žádná škoda.  
 

"V žádném směru nebylo zjištěno, že by České republice v souvislosti s obchodem s letadly a s nákupem 
transportního letounu CASA vznikla nějaká škoda," konstatovala předsedkyně odvolacího senátu 
pražského městského soudu Petra Benešová.  
Úplný konec to ale ještě být nemusí. Vrchní státní zástupkyně Bradáčová pro server iDnes.cz řekla, že se 
obrátí na nejvyššího státního zástupce s "podnětem k podání mimořádného opravného prostředku". 
Ten by mohl podat v kauze dovolání k Nejvyššímu soudu.  
Případ Vlasty Parkanové je jedním z příkladů, kdy státní zástupci politické rozhodnutí označili za 
kriminální čin. Jednou z prvních takových kauz byl případ bývalého ministra informatiky Vladimíra 
Mlynáře, někdejšího novináře a dnešního člena představenstva společnosti PPF.  
"Mým případem se státní zastupitelství definitivně vydalo na nebezpečnou cestu: kriminalizaci 
politických rozhodnutí. Důsledkem pak byly případy Vlasty Parkanové či expremiéra Nečase, ale také 
mnoha starostů a zastupitelů," je přesvědčen Mlynář.  
 

Rozklad státní správy  
 

Důsledkem takového přístupu je podle něj dnešní paralýza státní správy a obavy z kriminalizace 
úředních rozhodnutí, či práce obecních zastupitelů. "Lidé se prostě začali bát vůbec něco rozhodovat, 
cokoli podepsat. Právě to vyčítám státním zástupcům - jsou něco jako kmotřenky dnešního 
všeobecného rozkladu státní správy," říká Mlynář.  
Na jedné straně je zde sice obava z kriminalizace, na straně druhé naopak benevolence státu, který jen 
výjimečně postihuje své zaměstnance za nesprávný úřední postup. Byť ten vede často k 
mnohamilionovým škodám a pokutám, či povinnosti platit lidem odškodnění za způsobená nezákonná 
trestní stíhání či uvalenou nezákonnou vazbu. Redakce HlídacíPes.org se zajímala, v kolika případech 
stát uplatnil takzvanou regresní náhradu vůči státním úředníkům, ale i státním zástupcům a soudcům, 
případně v jaké výši a s jakou úspěšností.  
"Data o regresech sledujeme od roku 2014, v současnosti je "živých" 417 případů regresních náhrad, 
většinou po osobách exekutorů (údaje jsou k polovině letošního roku, pozn. red.) v celkové částce 150,6 
milionu Kč. Z těchto věcí v běhu bylo prozatím vymoženo 3,4 milionu Kč. Úspěšným vymožením bylo 
ukončeno 110 případů regresu, a získána tak částka 5,3 milionu Kč," shrnul Michal Pleskot z tiskového 
oddělení Ministerstva spravedlnosti.  
To je ve značném nepoměru k faktu, že jen za posledních pět let stát v mimosoudním odškodnění za 
nezákonný postup státu vyplatil lidem skoro 560 milionů korun, dalších 643,5 milionu na základně 
soudních rozhodnutí. A jen v loňském roce přitom běželo proti státu více než dva tisíce dalších soudů o 
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náhradu škody.  
"V režimu zákoníku práce běžně platí, že pokud zaměstnanec způsobí škodu, je možné po něm škodu 
vymáhat. Jenže v případě úředníků to stát v majetkové rovině prakticky vůbec nedělá, u soudců 
maximálně tak v rovině kárného řízení. Nikdo prostě nechce střílet do vlastních řad," říká partner 
ostravské právní kanceláře Forlex Ivan Barabáš.  
 

Beztrestní státní zástupci  
 

Kupříkladu jen Ministerstvo obrany dostalo od začátku roku 2021 od Úřadu pro hospodářskou soutěž 
pokutu za chyby ve veřejných zakázkách v nebývalé výši 500 milionů korun -za chyby v tendru na nákup 
armádních vrtulníků za 17 miliard korun. Resort přitom žádného z chybujících úředníků neplánuje 
postihnout. Odkazuje se v tom na rozsudek Nejvyššího soudu z dubna 2017, podle něhož se v případě 
uložení finanční sankce státu nejedná o vznik škody.  
To, že jde o dlouhodobý stav, dokazuje práce neziskové společnosti Kverulant.org. Ta se v roce na 2019 
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nakonec domohla podkladů o tom, zda stát po 
svých úřednících škody vymáhá.  
"Zjistili jsme, že na náhradách škod a na pokutách zaplatilo 84 státních institucí, které nám odpověděly, 
celkem 944 milionů korun, ale od svých zaměstnanců vymohly zpět jen 10,5 milionu korun. To je 
pouhých 1,12 %," shrnuje ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima.  
Jen mezi lety 2014 až 2018 zaplatily celkově české úřady na náhradách škod a pokutách celkem téměř 
dvě miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
sice umožňuje vymáhat škodu po úřednících, kteří se na pochybeních podíleli, ale realita je jiná. Ve 
stejném období stát "sám na sobě" vymohl jen 14 milionů korun.  
Řada škod, například za dlouholeté stíhání či nezákonnou vazbu, vzniká v rámci trestního řízení.  
Za svá pochybení však státní zástupci odpovědnost nenesou.  
"Jsem si jistý, že mezi státními zástupci nebyl nikdy nikdo postižen za nezákonný postup -ať už kárně, 
nebo finančně.  
Jsou přitom i případy, kdy státní zástupce falšoval důkazy, pozměňoval přepisy odposlechů, vytrhával je 
z kontextu, dával jim opačný význam, nebo například zamlčoval znalecký posudek, který pro žalobu 
vyzníval nevýhodně. Promlčecí lhůty jsou navíc u těchto provinění velmi krátké," říká advokát Aleš 
Rozehnal.  
 

Odškodné? Tak další osudy  
 

Ondřej Šťastný, viceprezident Unie státních zástupců, na dotaz, zda Unie eviduje nějaké případy, kdy byli 
státní zástupci nějak finančně (případně kárně) postiženi za svůj nezákonný postup například v 
souvislosti s odškodněním za nezákonnou vazbu či trestní stíhání, odpovídá stručně: "Neevidujeme."  
"Obecně platí, že za škodu způsobenou orgány činnými v trestním řízení, tedy nejen státními zástupci, 
ale také policií a soudy, odpovídá stát. Vámi zmíněná možnost takzvaného regresu připadá v úvahu 
pouze v případech, kdy by pochybení konkrétního státního zástupce bylo konstatováno soudem v rámci 
kárného řízení," konstatuje Šťastný.  
Pokud se nyní bude Vlasta Parkanová domáhat odškodného, čekají ji s nejvyšší pravděpodobností další 
roky soudních tahanic.  
Stát totiž na mimosoudní odškodnění přistupuje jen výjimečně.  
Podle zkušenosti advokátů stát žádosti o odškodnění pojímá dlouhodobě velmi obstrukčně ve snaze 
protistranu znechutit a odradit. "Stát by měl odškodňování bez soudu využívat. Rozhodně si to může 
dovolit, nejde obvykle o nijak vysoké částky.  
Místo toho se k poškozeným, které třeba roky nezákonně stíhá, chová odporně a dál se s nimi soudí. 
Klade navíc tolik překážek, že bez advokáta ani nemá šanci procesem odškodnění projít," říká právník 
Aleš Rozehnal. "  
 

---  
 

Sérii textů k tématu náhrad za škody způsobené státem při výkonu veřejné moci podpořil Nadační fond 
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nezávislé žurnalistiky.  
 

STÁT A NÁHRADA ŠKODY  
 

Počet případů, kdy se žádost o odškodnění ze strany státu řeší mimosoudně, se podle statistik 
Ministerstva spravedlnosti dlouhodobě pohybuje kolem 3 500 ročně. Počet případů, které končí u 
soudu, naopak znatelně roste: V roce 2006 jich bylo 701, o pět let později 1 701, vloni už 2 174. Jen za 
posledních pět let ministerstvo v mimosoudním odškodnění za nezákonný postup státu vyplatilo skoro 
560 milionů korun, dalších 643,5 milionu na základně soudních rozhodnutí.  
 

PŘÍPAD VLASTY PARKANOVÉ  
 

Státní zástupce tvrdil, že armádní letouny CASA, které stát nakoupil v roce 2009 na konci vlády Mirka 
Topolánka, byly vinou Parkanové a někdejšího šéfa sekce vyzbrojování Jiřího Staňka předražené. Pro 
Parkanovou žádal dvouletou podmínku a dvoumilionový peněžitý trest, pro Staňka pět let vězení a 
pětimilionový trest. Když u soudu opakovaně neuspěl, vždy se odvolal. Až nyní, celkem po devíti letech 
od sdělení obvinění a po šesti letech soudů, je sporu pravomocně konec. Vrchní státní zástupkyně Lenka 
Bradáčová už ale řekla, že se obrátí na nejvyššího státního zástupce s "podnětem k podání 
mimořádného opravného prostředku". Ten by mohl podat v kauze dovolání k Nejvyššímu soudu.  
 

Foto: Až po dlouhých devíti letech od sdělení obvinění, po zkažené politické kariéře, poškozené dobré 
pověsti a s dopady na duševní i fyzické zdraví skončil soud s bývalou ministriní obrany Vlastou 
Parkanovou.  
FOTO: PROFIMEDIA  
 

O autorovi: ROBERT BREŠŤAN, HlídacíPes.org  

« zpět na obsah   
    
   

63. Projděte rámem!      

02.12.2021  Týdeník FORUM - ROBERT BŘEŠŤAN  
strana: 14  rubrika: PUBLICISTIKA  
klíčová slova: Kverulant (2); Razima (2); org; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad je prý už pět let ohrožen terorismem Od léta roku 2016 stojí u všech vstupů na Pražský 
hrad policejní kontroly a návštěvníci povinně procházejí detekčním rámem. Má to tak zůstat i nadále. V 
Česku totiž stále trvá stav ohrožení terorismem.  
 

V pošmourném odpoledni na konci listopadu se u vstupu do areálu Pražského hradu na Hradčanském 
náměstí čtveřice policistů a vojáků zjevně nudí. "Ukažte nám obsah tašky a projděte rámem," žádají 
nacvičenou větou těch pár návštěvníků, kteří na Hrad zavítali.  
Když se v létě 2016 u všech bran do tradičního sídla českých králů a pak i prezidentů objevily policejní 
kontroly a následně i nevzhledné dřevěné přístřešky s detekčními rámy, těžko mohl někdo tušit, že se - s 
velmi krátkou letošní přestávkou - z Hradu stane policií i vojenskými samopalníky strážená pevnost v 
podstatě natrvalo. Od října 2020 do května letošního roku byl areál Hradu dokonce uzavřen před 
světem úplně.  
 

Kontroly nejsou naše věc  

file:///I:/1_PR/PR_O01_Ostrava/KU/Kverulant%20mediální%20výstupy%202021.rtf%23zacatek
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=S2CA21161401&i2=CZ2C20211202010028&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=CA&st=14&ti=exporttisk
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Za bod zlomu, kdy se lidé z okolí Miloše Zemana rozhodli prezidenta "ochránit" před nežádoucí 
pozorností veřejnosti, lze označit vyvěšení velkých červených trenýrek na místo prezidentské standarty v 
září 2015. Tři členové umělecké skupiny Ztohoven tehdy bez potíží vylezli na střechu Pražského hradu v 
převlečení za kominíky a policisté je zvládli zadržet až po činu.  
Zavedení policejních kontrol včetně prohlídek zavazadel a povinného průchodu detekčním rámem přišlo 
o něco později. Po teroristických útocích v Bruselu byl dne 22. března 2016 v Česku vyhlášen první 
stupeň ohrožení terorismem. Vláda, tehdy v čele s Bohuslavem Sobotkou, rozhodla o zvýšené ostraze 
letiště či stanic metra a nasadila 550 vojáků k posílení policejních hlídek. Jakkoli na to veřejnost již dávno 
zapomněla, první stupeň ohrožení terorismem v Česku od té doby stále trvá.  
 

Hrad hraje mrtvého brouka  
 

Jediným místem, kde je posílení ostrahy až doposud viditelné, je právě Pražský hrad.  
"V rámci posuzování míry rizika teroristického útoku byl Pražský hrad vyhodnocen jako vysoce rizikové 
místo, a to zejména pro svou výraznou symbolickou hodnotu, coby sídla hlavy státu, ale rovněž místa s 
mimořádně vysokou koncentrací osob, které představuje tzv. měkký cíl," vysvětluje policejní mluvčí 
Hana Rubášová.  
Když se na okolnosti již pět let trvajících kontrol ptal podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
právník Václav Vlk, dozvěděl se od policie, že organizace kontrol je koordinována jak se Správou 
Pražského hradu (SPH), tak i Kanceláří prezidenta republiky. To ale Správa i Hrad popírají. "Není v naší 
pravomoci nechat zrušit, přerušit či omezit policejní kontroly a prohlídky návštěvníků," říká Jan Pastor s 
tím, že SPH kontroly, jejich podobu a četnost s policií ani nekonzultuje.  
Na druhé straně už SPH novou realitu vzala za svou a zpřísněnou bezpečnost zanesla vloni v květnu do 
návštěvního řádu: "Osoba vstupující do areálu Pražského hradu je povinna podrobit se na výzvu 
příslušníka Policie České republiky bezpečnostní prohlídce. Odmítnutí prohlídky je důvodem pro 
zamezení vstupu do areálu."  
Kontroly u vstupů mají pokračovat i nadále, navzdory propadu návštěvnosti.  
I když Pražský hrad za normálních okolností patří k nejnavštěvovanějším českým památkám, v 
posledních dvou letech zájem vlivem covidové pandemie značně poklesl. V roce 2019 Pražský hrad 
navštívilo 2 587 492 platících hostů a jeho areálem prošlo podle Prague City Tourism více než 8,5 
milionu osob. Vloni se ale návštěvnost propadla o osmdesát procent. Policie prohlídky obhajuje  
 

"K vyhodnocování bezpečnostních rizik a hrozeb vůči Pražskému hradu dochází pravidelně a právě 
zjištěné informace vedou Policii České republiky k opodstatněnosti bezpečnostních prohlídek 
vstupujících osob a vjíždějících vozidel do areálu Pražského hradu.  
Tyto prohlídky patří od počátku zvýšených bezpečnostních opatření na území České republiky mezi 
základní a současně velmi efektivní bezpečnostní prvek," sděluje policejní mluvčí Rubášová mezi řádky 
to, že se s kontrolami i do budoucna počítá.  
Policii prý v souvislosti s kontrolami "nevznikají žádné finanční ani materiální náklady nad rámec 
běžných výdajů". Po zavedení kontrol v roce 2016 to ale bylo jinak: Své lidi museli pro potřeby Hradu 
povinně uvolňovat krajští ředitelé. Důsledkem byl nedostatek lidí na službách v krajích a nutnost 
vyplácet příplatky za přesčasy, bonusy a odměny. Za první rok to bylo přes šest milionů korun. Z 
některých krajů už pak nechtěli své muže na Hrad vůbec posílat. Nyní bezpečnostní kontroly provádějí 
už jen příslušníci Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stráže.  
Fakt, že sám prezident Miloš Zeman na Pražském hradě už několik měsíců neúřaduje a v dohledné době 
to ani v plánu nemá, v nasazení kontrol roli nehraje. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz 
HlídacíPes.org řekl, že "Kancelář prezidenta republiky iniciovala předchozí zmírnění režimu", ale sama 
policie prý posléze rozhodla jinak. "Na základě požadavku Policie ČR a její vlastní analýzy rizik se 
bezpečnostní opatření změnila a jsou nastavena aktuálním způsobem," dodal Ovčáček.  
Zmírněním režimu má Ovčáček na mysli krátké zrušení kontrol na začátku letošního května. Už 6. května 
se ale policisté na své pozice naplno vrátili.  
Ve stejnou dobu - shodou okolností - skončila téměř osm měsíců trvající kompletní uzávěra Pražského 
hradu pro jakýkoli vstup, včetně pouhého průchodu areálem. Hradní úředníci v čele s kancléřem 
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Vratislavem Mynářem zamčené brány vysvětlovali vládou vyhlášenými proticovidovými opatřeními. 
Hrad se proto zavřel nejprve na dva měsíce při jarní epidemické vlně, úplný zákaz vstupu se pak vrátil od 
9. října 2020. Trval až do letošního května.  
 

Hrad pro Zemana a jeho vazaly  
 

"Současný prezident Miloš Zeman si Hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde pořádali soukromé 
oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na policisty 
provádějící "filcung" nepršelo," shrnul svůj pohled na věc Vojtěch Razima, ředitel nezisková organizace 
Kverulant.  
org. K možnosti znovu vůbec vkročit na hradní nádvoří (případně se dostat na bohoslužbu do Chrámu 
svatého Víta) významně přispěl právě Kverulant. Dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že 
uzavření Hradu nemělo oporu v zákoně a že nádvoří Pražského hradu jsou veřejným prostranstvím. 
"Hradní papaláši proti rozsudku podali kasační stížnosti, ale nepochybuji, že opět dostaneme za pravdu," 
říká Razima s tím, že v novodobé historii byla jen jediná doba, kdy byl Hrad takto zcela nepřístupný: při 
německé okupaci v roce 1939  
 

Jelení příkop?  
Ještě nevíme  
 

Podle původních vyjádření Hradu měly plošné fyzické kontroly vystřídat kontroly namátkové, spolu s 
posílením technických prostředků jako jsou chytré kamery. To se ale zatím nestalo. "Bezpečnostní 
projekty, včetně modernizace a posílení kamerového systému, se realizují průběžně. Konkrétní opatření 
nebudeme popisovat," říká Jiří Ovčáček.  
Už před vypuknutím koronavirové epidemie prezident Miloš Zeman čelil kritice, že za jeho éry se Pražský 
hrad uzavřel veřejnosti. Znepřístupněn byl například oblíbený Jelení příkop.  
V době komunismu do této rokle pod Hradem lidé vůbec nesměli, upravila se a otevřela až za éry 
prezidenta Václava Havla. V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny, taktéž s 
poukazem na bezpečnostní opatření.  
Rok poté Správa Pražského hradu oznámila, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli rekonstrukci.  
Měla trvat deset měsíců, ale stále neskončila. "Termín otevření celého Jeleního příkopu v současné 
době nejsme schopni specifikovat, a to kvůli pokračující rekonstrukci Nového probošství. Horní část 
Jeleního příkopu ale bude standardně otevřena na začátku letní sezony, tedy od 1. dubna 2022," říká Jan 
Pastor, mluvčí Správy Pražského hradu. "  
 

Od března 2016 platí v Česku první stupeň ohrožení terorismem  
 

Stupeň 0 ideální stav, nemá grafické znázornění a není samostatně vyhlašován, Stupeň 1 je třeba 
zvýšené bdělosti, Stupeň 2 blíže neurčené riziko směřující vůči ČR, Stupeň 3 vysoká míra jistoty, že se 
něco stane, či se něco v ČR už stalo. Jako zvýšené stupně ohrožení terorismem se označují první, druhý a 
třetí stupeň.  
 

Foto: Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě provádějí příslušníci Útvaru pro ochranu prezidenta 
nebo Hradní stráže. Aktuálně je takto střeženo pět vstupů. Tři hlavní vstupy jsou otevřeny celoročně, 
dva vstupy (brankou u horní části Jeleního příkopu a vstup u Královského letohrádku královny Anny) 
jsou otevřeny jen v letní turistické sezoně od 1. 4. do 31. 10.  
 

O autorovi: ROBERT BŘEŠŤAN HlídacíPes.org  

« zpět na obsah   
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REGIONÁLNÍ ČASOPISY  

64. Premiér Fiala a pět adeptů na ministry, jižní Morava bude mít ve vládě silné 
zastoupení      

22.11.2021  Náš region Brno - Jan Štoll  
strana: 1  rubrika: Titulní stranu  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Kromě premiéra Petra Fialy (ODS) by mělo v novém vládním kabinetu zasednout několik ministrů z jižní 
Moravy. Potvrzeni jsou: Vlastimil Válek (TOP 09), Pavel Blažek (ODS), Mikuláš Bek (STAN), Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL) a Anna Hubáčková (KDU-ČSL).  
 

pokračování na straně 3  
 

Premiér Fiala a pět adeptů na ministry...  
 

dokončení ze strany 1 Prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem Petra Fialu (ODS) na zámku v Lánech 
26. listopadu, oznámil to 17. listopadu Fiala po schůzce s prezidentem v Ústřední vojenské nemocnici. 
Na té mu také představil jména členů budoucího vládního kabinetu. A krom nového ministerského 
předsedy Fialy se do vládních křesel rekrutují přímo z Brna hned tři kandidáti, další dva pak z jižní 
Moravy.  
Prvním brněnským politikem je budoucí ministr spravedlnosti Pavel Blažek, stejný post zastával už v 
letech 2012 a 2013. Ze všech jihomoravských kandidátů má zároveň nejblíže k Fialovi. "Zajistit chod 
justice, dokončit nový trestní řád, a pokud možno výrazně se posunout v tvorbě nového občanského 
soudního řádu. To jsou asi ty nejpodstatnější výzvy, které před novým ministrem spravedlnosti leží," 
uvedl dříve Blažek. Jeho jméno ale budilo kontroverze ještě před oficiálním ohlášením.  
"Kverulant.org protestuje, aby se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Blažek 
naprosto selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human," uvedla organizace. Ta detailně popisuje jeho 
roli ve sporu za 14,5 miliardy korun v kauze nazvané "Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo". Jeho 
jméno, primátorky Markéty Vaňkové a náměstka Roberta Kerndla, také zaznělo v souvislosti s 
vyšetřováním Policie ČR a NCOZ, kvůli podezření kupčení s brněnským majetkem.  
Horké křeslo ministra zdravotnictví připadne předpokládanému kandidátu, má jím být rodák z brněnské 
Líšně Vlastimil Válek. Ten je dosud přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny ve Fakultní 
nemocnici Brno. Čeká jej zvládnutí páté vlny epidemie koronaviru. "Za koalici Spolu však musím dodat, 
že trváme na tom, aby očkování nebylo povinné," uvedl Válek.  
Senátor za obvod Brno-město Mikuláš Bek by se měl stát ministrem pro evropské záležitosti. Je také 
rektorem Masarykovy univerzity. Resort chce vítězná koalice zřídit i kvůli blížícímu se českému 
předsednictví Evropské unii. Podle Beka by měl ale fungovat po celé volební období. "V řadě zemí už to 
tak mají. Záleží na nastavení pravomocí, rolí a reálného obsahu úřadu," uvedl. Bek nemá historicky 
nejlepší vztahy s prezidentem Zemanem. A to poté, co chtěl Miloš Zeman v roce 2013 při návštěvě Brna 
vystoupit před studenty Masarykovy univerzity v předvolebním období, Bek mu to jako rektor 
neumožnil.  
Ačkoliv jej Bek po volbách z kraje roku 2014 pozval na přednášku, Zeman odmítl a přestal jej zvát na 
oslavy vzniku samostatného Československa spojené s předávání státních vyznamenání. Zastoupení v 
budoucí vládě budou mít i další jihomoravští politici. Ministryní pro životní prostředí by se měla stát 
senátorka Anna Hubáčková. Ta je od roku 2020 zastupitelkou Jihomoravského kraje, do roku 2018 byla 
starostkou Ratíškovic na Hodonínsku, v nichž se narodila. "Beru to jako velkou zodpovědnost. Nebojím 
se toho," uvedla s tím, že se zaměří na témata klimatické změny, sucha, vody a odpadů. Jménem, který 
na stejný post v poslední době zaznívalo byl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Ten nakonec 
funkci odmítl kvůli rodině a závazkům vůči Brnu. "Moje rozhodnutí není nové. S ministrem nebo 
ministryní budu v úzkém kontaktu i proto, že dál zůstávám šéfem expertního týmu KDU-ČSL v oblasti 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=R3UN21440103&i2=PJ3U20211122010000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=1&ti=exporttisk
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životního prostředí," uvedl Hladík.  
Ministrem zemědělství by se měl pak stát Zdeněk Nekula. Ten je v současnosti starostou Těšetic na 
Znojemsku. "Je schopný manažer, je to člověk, který má v oboru zkušenosti," charakterizoval jej 
europoslanec Tomáš Zdechovský. Nekula byl také ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a 
lesnického fondu, v době, kdy byl ministrem zemědělství současný šéf lidovců Marian Jurečka. *  
 

Zdroj: Jiří Ovčáček Twitter  
 

Foto: Anna Hubáčková  
Zdroj: kancelář senátu  
 

Foto: Mikuláš Bek  
Zdroj: kancelář senátu  
 

Foto: Pavel Blažek  
Zdroj: BBen Skála, Benfoto  
 

Foto: Zdeněk Nekula  
Zdroj: KDU-ČSL JMK  
 

Foto: Vlastimil Válek  
Zdroj: Ben Skála, Benfoto  

« zpět na obsah   
    
   

65. Boj proti billboardům? Už mají nové smlouvy      

29.03.2021  Náš region Praha - Zuzana Půrová  
strana: 1  rubrika: Titulní strana  
klíčová slova: Kverulant (4); Spolek (2); organizace; spolku  

 

Odkaz na originál   

Když loni v srpnu schválili radní hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro 
reklamní zařízení do 8 m2, vypadalo to, že se Praha pouští do boje proti obřím billboardům. Jenže 
městské části i nadále smlouvy na velké billboardy uzavírají, výpověď nevýpověď.  
 

Nové smlouvy na pronájem městských pozemků pro billboardy uzavřela se souhlasem magistrátu 
sedmá městská část. Jedná se o pozemky u ulice Bubenská za 160 444 korun, u ulice Argentinská za 
něco přes 200 tisíc korun ročně.  
Nový billboard by měl dokonce vzniknout na pozemku u ulice Vrbenského, kde je roční nájemné 
stanoveno na 76 000 korun. Znamená to, že radnice tímto posvětila provoz billboardů nejméně do roku 
2026. A to i přes před volbami hlasitě prezentované úmysly vedení Prahy 7 billboardy zrušit okamžitě.  
Takové jsou alespoň informace spolku Kverulant.  
Spolek má navíc informace, že Praha 7 uzavírá nové smlouvy s billboardáři, přestože se s nimi soudí a 
soudy vyhrává. Jedním z takových billboardů je například ten na křižovatce ulic Kopokračování na str. 4 
Boj proti billboardům? Už mají nové smlouvy  
 

dokončení za str. 1 munardů a Jateční. "Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil 
billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se 
zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=O8VA21120101&i2=PP8V20210329010000&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=1&ti=exporttisk
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billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí 
především korupci," vyjádřil se spolek.  
Praha 7 obvinění odmítá. Tvrdí, že se chce billboardů zbavit. Současný krok má prý za cíl celý vztah 
narovnat a nové smlouvy umožní, aby se vůbec daly vypovědět.  
"Kdyby bylo možné zbavit se billboardů okamžitě, samozřejmě bychom tak učinili, ale soudy by se 
bohužel na základě odvolávání protistrany velmi pravděpodobně táhly ještě dlouho s velmi nejistým 
výsledkem, jelikož původní smlouvy byly nastaveny pro městskou část značně nevýhodně," argumentuje 
za radnici její mluvčí Martin Vokuš. Spolek Kverulant podal dokonce na Prahu 7 trestní oznámení. Mimo 
jiné totiž tvrdí, že příjem z oboustranného billboardu umístěného na jednom z nejlukrativnějších míst v 
celé republice se pohybuje kolem 850 tisíc korun ročně a smlouva na necelých 80 000 korun je tak pro 
radnici značně nevýhodná. "Podání trestního oznámení ze strany organizace Kverulant nám nicméně 
nijak nevadilo, neboť jsme si jistí, že postupujeme správně. Toto již také potvrdila Policie ČR, která se s 
celou záležitostí důkladně obeznámila a trestní oznámení odložila jako neodůvodněné," pochvaluje si 
mluvčí radnice a odvolává se na to, že v roce 2018 byla schválena pravidla pro umísťování reklamy v 
Praze 7 a koncem roku byla přijata vyhláška, která regulaci reklamy mimo jiné i na území Prahy 7 
zpřísňuje.  
Soudy ale neřešily jen billboardy Prahy 7.  
Známý je například spor o obří LED obrazovku, která promítala reklamy na domě u Nuselského mostu. 
Ten se především kvůli obstrukcím provozovatele obrazovky táhl 14 let a skončil až u Vrchního soudu. 
Letos v únoru nakonec obrazovka nad Nuselským údolím zmizela.  
Kverulant "poslal" billboardy k soudu i v případě Prahy 4, konkrétně šlo o dvě LED obrazovky na 
spořilovském úseku Jižní spojky. Koncem loňského března billboardům vypršelo povolení, přesto jsou 
dodnes v provozu. Stavební úřad Prahy 4 nakonec nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy 
vypnout. "Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Nyní, po téměř roce od vydání zákazu 
billboardy používat, jsou stále v provozu. Proto Kverulant dnes žádá po Praze vysvětlení, jak to možné. 
Chce také vědět, co Praha 4 udělala pro to, aby byl nelegální LED billboard konečně odstraněn, a zda 
úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED billboardy vypnout," 
popisuje spolek Kverulant.  
Postup Prahy 7 se ale Kverulantovi nelíbí i proto, že veřejně deklarovaný boj proti billboardům ve 
skutečnosti znamená, že zde budou billboardy i za mnoho let. "Za pět let se dostaneme do stavu bez 
billboardů, který bude právně jistý," hájí nastavenou taktiku Vokuš a potvrzuje tak další roky billboardů 
na Praze 7. *  
 

Foto: Dan Hromada, A11  
Foto: 2x Dan Hromada, A11  

« zpět na obsah   
    
   

REGIONÁLNÍ DENÍKY  

66. Nezveřejnit zprávu o Čapím hnízdu bylo nezákonné      

23.03.2021  Pražský deník - (čtk)  
strana: 4  rubrika: Události  
Vyšlo také v: Českobudějovický deník; Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; 
Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník; Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský 
deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský 
deník; Příbramský deník; Hradecký deník; Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; 
Pardubický deník; Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník; Brněnský deník; Blanenský deník; 
Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník; Plzeňský deník; Chebský deník; 
Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník; 
Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník; Jablonecký deník; Litoměřický deník; 
Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; 
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Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Karvinský a havířovský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský 
deník; Moravskoslezský deník; Havlíčkobrodský deník; Jihlavský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; 
Žďárský deník; Kroměřížský deník; Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Slovácký deník; 
Přerovský a Hranický deník; Valašský deník; Olomoucký deník; Zlínský deník  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Praha – Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedl to Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo včera 
uvedlo, že postupovalo plně v souladu s požadavkem Evropské komise i Městského státního 
zastupitelství.  

« zpět na obsah   
    
   

67. Pražský hrad ruší bezpečnostní kontroly, kritika ale neustává      

03.04.2021  Pražský deník - MICHAEL BEREŇ, ČTK  
strana: 2  rubrika: Praha/Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Plošné vstupní kontroly už návštěvníky Pražského hradu nečekají. Policisté je budou kontrolovat jen 
namátkově.  
Kancelář prezidenta republiky (KPR) oznámila, že se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní 
kontroly při vstupech do areálu – po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s 
posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany.  
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že plošné kontroly budou zrušeny i poté, co se veřejnosti otevřou 
nádvoří a hradní objekty, zavřené kvůli koronavirovým omezením.  
Už byly zpřístupněny hradní zahrady a část Jeleního příkopu.  
 

POLICIE I HRADNÍ STRÁŽ  
 

KPR odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany hradního areálu a jeho návštěvníků. Vstupy jsou 
vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie 
České republiky jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní 
bezpečnostní prohlídce. Příslušník policie má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, 
jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla prezidentova kancelář.  
Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s šířením 
koronaviru. Od včerejška se však pro veřejnost otevřely Královská zahrada a Jižní zahrady, kam je možné 
vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše, až po Plečnikovu vyhlídku a také Horní Jelení příkop.  
Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté zůstanou plošné kontroly zrušeny.  
I přes zpřístupnění některých míst na Hradčanech stále platí, že návštěvníci musejí používat respirátory, 
dodržovat rozestupy a další pravidla proti šíření covidu. Nádvoří i další objekty Pražského hradu navíc 
kvůli covidu zůstávají dále uzavřena. Spolek Kverulant, který prezidenta Miloše Zemana nedávno v 
dopise vyzval, aby "vrátil Pražský hrad veřejnosti, odvolal vojáky s bojovými puškami a zrušil 'ponižující' 
kontroly", považuje tento stav pouze za dílčí vítězství. O zrušení kontrol Zemanovu kancelář opakovaně 
žádali také komunální politici Jan Lacina a Jiří Růžička (oba STAN). Za Jelení příkop se přimlouval i 
pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).  
 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=BQ06904D&i2=VPPA20210323010017&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=4&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=BQ07802A&i2=VPPA20210403010004&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=2&ti=exporttisk
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BUDE DEMONSTRACE?  
 

Podle Kverulanta nemá uzavření skoro celé jedné čtvrti hlavního města, kde má sídlo hlava státu, oporu 
v zákoně. U příležitosti mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna proto spolek plánuje shromáždění 
k vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu. Náměstí svatého Jiří, kde se má 
demonstrace konat, bude ovšem dál nepřístupné.  
 

VE HŘE JE I ŽALOBA  
 

Spolek v tiskové zprávě tvrdí, že magistrát akci zamítl, protože lokalita není veřejným prostranstvím. 
Kverulant by potřeboval souhlas vlastníka, kterým je Kancelář prezidenta republiky.  
Chystá proto odvolání k ministerstvu vnitra, případně se obrátí na soud správní žalobou.  
více na  
 

PRAZSKY. DENIK. CZ  
 

Foto: DLOUHÉ ČEKÁNÍ. Plošné kontroly byly příčinou dlouhých front návštěvníků.  
Foto: archiv Deníku (2x)  

« zpět na obsah   
    
   

68. Soud: Pražský hrad musí zůstat otevřený      

17.04.2021  Pražský deník - (čtk)  
strana: 6  rubrika: Události  
Vyšlo také v: Českobudějovický deník; Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; 
Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník; Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský 
deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský 
deník; Příbramský deník; Hradecký deník; Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; 
Pardubický deník; Rychnovský deník; Svitavský deník; Krkonošský deník; Brněnský deník; Blanenský deník; 
Břeclavský deník; Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník; Plzeňský deník; Chebský deník; 
Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník; 
Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník; Jablonecký deník; Litoměřický deník; 
Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; 
Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Karvinský a havířovský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský 
deník; Moravskoslezský deník; Havlíčkobrodský deník; Jihlavský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; 
Žďárský deník; Kroměřížský deník; Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Slovácký deník; 
Přerovský a Hranický deník; Valašský deník; Olomoucký deník; Zlínský deník  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Krátce  
 

Praha – Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu 
Pražského hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, 
že areál není veřejným prostranstvím.  
Včerejší verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. Kverulant kritizuje prezidenta 
Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  

« zpět na obsah   
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69. Hrad po půl roce otevírá. Nabídne dvě nové výstavy      

03.05.2021  Pražský deník - (red)  
strana: 1  rubrika: Titulní strana  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Do areálu Pražského hradu může po dlouhé době opět zavítat široká veřejnost.  
Od dnešního brzkého rána je komplex opět otevřený. Lidé se dostanou do všech návštěvnických objektů 
i na všechny výstavy.  
Dnešním dnem tak skončila půlroční uzávěra, která byla v platnosti od poloviny loňského října. 
"Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že 
můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
Vratislav Mynář.  
Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, 
v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí 
uspořádat shromáždění.  
 

OMEZENÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ  
 

Areál bude nyní přístupný denně od 06.00 do 22.00 hod. Zahrady a Jelení příkop jsou otevřené již od 
dubna. Lidé se do nich dostanou od 10.00 do 18.00. Prohlídkového okruhy zahrnují katedrálu sv. Víta, 
Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.  
"Návštěvníkům můžeme nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav," upozornil Mynář.  
Tou první je přehlídka Comenius, zaměřená na osobnost Jana Ámose Komenského. Na výstavě jsou k 
vidění jeho originální rukopisy i šestimetrový obraz Alfonse Muchy. Druhou je expozice oceněných prací 
v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
Do Hradu je možné vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí 
a přes Opyš ve směru od Malostranské. Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Jejich 
konkrétní množství budou oznamovat cedule před každým z objektů.  
 

MUZEUM AŽ OD ZÍTŘKA  
 

Od dnešního dne je otevřený také Starý židovský hřbitov. "A Španělská synagoga s novou expozicí o 
dějinách Židů v českých zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro 
návštěvníky Staronovou synagogu," sdělil mluvčí Židovského  
muzea v Praze Tomáš Tetiva.  
Většina muzeí a galerií v hlavním městě plánuje otevřít zítra nebo v průběhu týdne. Zatímco Národní 
galerie a Národní muzeum vpustí návštěvníky do svých prostor již zítra, Národní technické muzeum ve 
středu a Galerie hlavního města Prahy zpřístupní většinu svých objektů až v pátek.  

« zpět na obsah   
    
   

70. Je Pražský hrad veřejným prostranstvím? Rozhodne Nejvyšší správní soud      

17.06.2021  Pražský deník - (čtk)  
strana: 3  rubrika: PRAHA / Zpravodajství  
klíčová slova: Kverulant; společnosti  
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Odkaz na originál   

Praha – Spornou otázkou, zda jsou plochy na Hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS).  
Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu Městského soudu v 
Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant.  
Ta dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti. Obecně prospěšná společnost označila to, že 
prezident Miloš Zeman hradní areál od loňského října zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a 
papalášského chování".  
Hlavu státu nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském 
hradě shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
Ten dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně a že areál je veřejné prostranství.  
Vnitro ani Správa Pražského hradu s názorem nesouhlasí. Ministerstvo ve stížnosti poukazuje na to, že 
areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými branami, vzhledem k sídlu prezidenta má 
významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání 
veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a 
turistický cíl.  
"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp.  
soudně vymahatelný nárok na změnu takového určení soudní cestou," stojí ve stížnosti.  

« zpět na obsah   
    
   

71. Pražský hrad ruší plošné bezpečnostní kontroly, kritika ale neustává      

03.04.2021  Nymburský deník - MICHAEL BEREŇ, ČTK  
strana: 3  rubrika: Zpravodajství/Region  
Vyšlo také v: Kutnohorský deník; Kolínský deník; Příbramský deník  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Plošné vstupní kontroly už návštěvníky Pražského hradu nečekají. Policisté je budou kontrolovat jen 
namátkově. Kancelář prezidenta republiky (KPR) oznámila, že se na Pražském hradě ruší plošné 
bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu – po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v 
souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany.  
KPR odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany hradního areálu a jeho návštěvníků. Vstupy jsou 
vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž.  
 

POLICIE I HRADNÍ STRÁŽ  
 

"Příslušníci Policie České republiky jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili 
namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník policie má právo zamezit ve vstupu do Pražského 
hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla prezidentova 
kancelář.  
Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s šířením 
koronaviru. Od včerejška se však pro veřejnost otevřely Královská zahrada a Jižní zahrady, kam je možné 
vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše, až po Plečnikovu vyhlídku a také Horní Jelení příkop.  
Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté zůstanou plošné kontroly zrušeny.  
I přes zpřístupnění některých míst na Hradčanech stále platí, že návštěvníci musí používat respirátory, 
dodržovat rozestupy a další pravidla proti šíření nákazy. Nádvoří i další objekty Pražského hradu navíc 
kvůli covidu zůstávají dále uzavřena.  
Spolek Kverulant, který prezidenta Miloše Zemana nedávno v dopise vyzval, aby "vrátil Pražský hrad 
veřejnosti, odvolal vojáky s bojovými puškami a zrušil 'ponižující' kontroly", považuje tento stav pouze 
za dílčí vítězství.  

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=BQ13903B&i2=VPPA20210617010007&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=3&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=Nd07803A&i2=VCND20210403010007&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=3&ti=exporttisk
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O zrušení kontrol Zemanovu kancelář opakovaně žádali také komunální politici Jan Lacina a Jiří Růžička 
(oba STAN). Za Jelení příkop se přimlouval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).  
 

CHYSTANÁ DEMONSTRACE  
 

Podle Kverulanta nemá uzavření skoro celé jedné čtvrti hlavního města, kde má sídlo hlava státu, oporu 
v zákoně.  
U příležitosti mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna proto spolek plánuje shromáždění k 
vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu. Náměstí svatého Jiří, kde se má 
demonstrace konat, bude ovšem dál nepřístupné.  
Spolek v tiskové zprávě tvrdí, že magistrát akci zamítl, protože lokalita není veřejným prostranstvím. 
Kverulant by potřeboval souhlas vlastníka, kterým je Kancelář prezidenta republiky. Chystá proto 
odvolání k ministerstvu vnitra, případně se obrátí na soud správní žalobou.  
 

více na PRAZSKY. DENIK. CZ  
 

Foto: DLOUHÉ ČEKÁNÍ. Plošné kontroly byly příčinou dlouhých front.  
Foto: Deník  

« zpět na obsah   
    
   

72. Pražský hrad ruší plošné bezpečnostní kontroly, kritika ale neustává      

03.04.2021  Benešovský deník - MICHAEL BEREŇ, ČTK  
strana: 3  rubrika: Zpravodajství/Region  
Vyšlo také v: Boleslavský deník; Mělnický deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Plošné vstupní kontroly už návštěvníky Pražského hradu nečekají. Policisté je budou kontrolovat jen 
namátkově. Kancelář prezidenta republiky (KPR) oznámila, že se na Pražském hradě ruší plošné 
bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu – po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v 
souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany.  
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček uvedl, že plošné kontroly budou zrušeny i poté, co se veřejnosti otevřou 
nádvoří a hradní objekty, zavřené kvůli koronavirovým omezením. Už byly zpřístupněny hradní zahrady 
a část Jeleního příkopu.  
 

POLICIE I HRADNÍ STRÁŽ  
 

KPR odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany hrad-ního areálu a jeho návštěvníků. Vstupy jsou 
vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie 
České republiky jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní 
bezpečnostní prohlídce. Příslušník policie má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, 
jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla prezidentova kancelář.  
Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s šířením 
koronaviru. Od včerejška se však pro veřejnost otevřely Královská zahrada a Jižní zahrady, kam je možné 
vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše, až po Plečnikovu vyhlídku a také Horní Jelení příkop.  
 

KVERULANT PROTESTUJE  
 

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=JB07803A&i2=VCJB20210403010010&sl=234&h1=wgscv0tjtq59w9tyw3xvcez6jmaerru4&h2=vFpP+n3tOBSvXhLhrQnnfw==&sk=RE&st=3&ti=exporttisk
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Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté zůstanou plošné kontroly zrušeny.  
I přes zpřístupnění některých míst na Hradčanech stále platí, že návštěvníci musí používat respirátory, 
dodržovat rozestupy a další pravidla proti šíření nákazy. Nádvoří i další objekty Pražského hradu navíc 
kvůli covidu zůstávají dále uzavřena.  
Spolek Kverulant, který prezidenta Miloše Zemana nedávno v dopise vyzval, aby "vrátil Pražský hrad 
veřejnosti, odvolal vojáky s bojovými puškami a zrušil 'ponižující' kontroly", považuje tento stav pouze 
za dílčí vítězství.  
O zrušení kontrol Zemanovu kancelář opakovaně žádali také komunální politici Jan Lacina a Jiří Růžička 
(oba STAN). Za Jelení příkop se přimlouval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).  
Podle Kverulanta nemá uzavření skoro celé jedné čtvrti hlavního města, kde má sídlo hlava státu, oporu 
v zákoně. U příležitosti mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna proto spolek plánuje shromáždění 
k vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu. Náměstí svatého Jiří, kde se má 
demonstrace konat, bude ovšem dál nepřístupné.  
 

VE HŘE JE I ŽALOBA  
 

Spolek v tiskové zprávě tvrdí, že magistrát akci zamítl, protože lokalita není veřejným prostranstvím. 
Kverulant by potřeboval souhlas vlastníka, kterým je Kance-lář prezidenta republiky. Chystá proto 
odvolání k ministerstvu vnitra, případně se obrátí na soud správní žalobou.  
 

více na PRAZSKY. DENIK. CZ  
 

Foto: DLOUHÉ ČEKÁNÍ. Plošné kontroly byly příčinou dlouhých front návštěvníků.  
Foto: Deník (2x)  

« zpět na obsah   
    
   

73. Je Pražský hrad veřejným prostranstvím? Rozhodne Nejvyšší správní soud      

17.06.2021  Benešovský deník - (čtk)  
strana: 3  rubrika: ZPRAVODAJSTVÍ / Region  
Vyšlo také v: Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník; Kolínský deník; 
Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník  
klíčová slova: Kverulant; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Praha – Spornou otázkou, zda jsou plochy na Hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS).  
Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu Městského soudu v 
Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Ta dlouhodobě usiluje o otevření Hradu 
veřejnosti. Jeho úplné uzavření loni v říjnu označila za "ukázku arogantního a papalášského chování".  
Městský soud pak dospěl k tomu, že krok neměl oporu v zákoně, neboť Hrad je veřejné prostranství. S 
tím ale resort vnitra ani Správa Pražského hradu nesouhlasí.  
 

Foto: ČTK  

« zpět na obsah   
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Internet  

 

 

 

TYP MÉDIA POČET VÝSTUPŮ 

INTERNET - BLOGY  3 

INTERNET - BULVÁRNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, 
SPOLEČENSKÉ MAGAZÍNY 

8 

INTERNET - EKONOMIKA, FINANCE, PRÁVO 11 

INTERNET - MÉDIA, TV, RÁDIA 5 

INTERNET - ZPRAVODAJSTVÍ  133 

INTERNET - ŽIVOTNÍ STYL, HOBBY, CESTOVÁNÍ, 
ŽENY A ZDRAVÍ 

1 

WWW - CZ  101 

CELKEM  262 

 

 

 

INTERNET - BLOGY  

74. Soud dal dnes zapravdu Kverulantovi      

22.03.2021  blog.idnes.cz - Gabriela Bretschneiderová  
klíčová slova: kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Jeden malý vyhraný případ ještě neznamená nic. Je třeba to řešit dál. Nejen tento případ, a když už tedy 
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http://bretschneiderova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=767853
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bylo rozhodnuto, kde je zodpovědnost lidí za držení? Tresty nebudou?  
 

SUPER jeden malý úspěch, ALE víte, kolik takových průtahů a utajování je?  
A kde je nějaký TREST pro naučení?  
Jen já jsem tak naučená, že po provedení něčeho špatného přijde TREST?  
Koukněte se do historie POLICIE a jiných státních příslušníků. Jeden vyhraný soud ještě nezajistí změnu. 
TA BY MĚLA být v zákoně.  
Už vidím, jak ji schválí, když tam mají odpovědnost politiků, ale vyřeší to úplatky a manipulací s orgány 
šetřícími případy...  
Kdyby se ZKVALITNILI kontroly veřejných úředníků, včetně jejich NESENI ZODPOVENOSTI a ZABAVOVANI 
majetku. Bylo by najednou všude v státním sektoru UKLIZENO a žádné problémy by nebyli.  
Říkat: "MY JSME STÁT. "  
To jsem slyšela tolikrát a vždy se mi otevírala kudla v kapse.  
Stát - hovňajs permoníček dokazující si COSI.  
"My jsme státní instituce."  
No můj názor je takový, že nestátní sektor většinou funguje lépe a víte proč? Neexistuje takové 
utajování a protekce a jiné. I kdybych to brala z pohledu velkých firem, kde asi k nějakým úplatkům či 
uhlazení dochází. Nikdy to nedojde do takových výšin jako u STÁTU a veřejných příslušníků.  
O manipulaci MEDII, už raději dnes nemluvím. Já být novinář a otáčet pravdu za úplatu, asi nevystrčím 
nos ze dveří, jak by mi byla HANBA.  
Celý článek naleznete zde: Soud dal dnes zapravdu Kverulantovi: stát měl zprávu OLAF o Čapím hnízdě 
poskytnut veřejnosti bezodkladně / kverulant.org  
 

URL| http://bretschneiderova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=767853  

« zpět na obsah   
    
   

75. Fialův kvalitní návrh ministrů      

29.11.2021  blog.idnes.cz - Jindřich Calta  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Premiér Petr Fiala prohlásil, že jsou všichni kandidáti na ministra kvalitní. Média a protikorupční 
iniciativy o některých však vyvolávají pochybnosti. Nabízí se otázka, zda to Petr Fiala myslel s tou 
změnou vážně.  
 

Kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (Foto ODS)  
Změna to bezesporu je. Nový premiér není trestně stíhaný, není ve střetu zájmů a má čistou minulost. 
Změna se ukázala i na odstoupení kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika kvůli 
podezření ze střetu zájmů. Ať už odstoupil zcela dobrovolně či pod nátlakem, je to skutek, který není v 
politice obvyklý, neboť typickou reakcí politiků zpravidla bývá popření, výmluvy, očerňování médií, 
argumentace kampaní a spiknutím. Včasné odstoupení Michalika je dobrým příkladem, jak by to mělo 
ve zdravé demokracii fungovat.  
Vedle Michalika vyvolává velké otázky kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek. Dle zjištění 
spolku Kverulant Blažek lhal a podváděl, když zastupoval stát v soudním sporu s firmou Diag Human. V 
roce 2000 měla vláda tři nezávislé právní posudky, podle kterých stát nemohl spor vyhrát a měl ho co 
nejdříve ukončit. Blažkovi se podvodným jednáním podařilo dosáhnout vypracování nového 
mnohonásobně dražšího posudku firmou svého kamaráda. Spor se prodloužil a dluh státu vzrostl o další 
miliardy.  
Jiná Blažkova kauza se týká střetu zájmů. Poté, co se v roce 2002 stal Blažek radním v Brně-střed, jeho 
manželka pracující jako exekutorka získala od úřadu většinu zakázek na exekuce. Otázky vyvolává i 
skutečnost, že je Blažek vyšetřován policií v souvislosti s kauzou Stoka.  

http://calta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=779657
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Miloš Zeman uvedl, že má výhrady k jednomu blíže neurčenému kandidátovi. Co kdyby se prezident s 
Fialou domluvili, že jím bude právě Pavel Blažek? Fiala by dokázal, že netoleruje kauzy spolustraníků a 
prezident by dokázal, že má stále moc. Popularita by jistě vzrostla oběma. Bohužel je taková představa o 
zákulisní politice spíše naivní. Pavel Blažek se totiž velmi dobře zná s Fialou i se Zemanem a s oběma se v 
posledním roce setkával.  
Podle zjištění zpravodajského webu Hlídací pes na základě jednání Blažka s hradním kancléřem 
Vratislavem Mynářem vznikla dohoda o vzájemném neútočení mezi prezidentským týmem a nejužším 
vedením ODS. Prezident má rychle jmenovat Fialovu vládu, ODS za to nebude podporovat kroky ke 
zbavení prezidenta pravomocí a Blažek se z pozice ministra spravedlnosti postará o případné 
vyšetřování trestních oznámení na Mynáře. Není hezké, že se naši čelní představitelé umí dohodnout?  
Podezření v kauzách Pavla Blažka jsou velmi vážná. Je potřeba, aby se na nejasnosti kolem něj podívali 
investigativní novináři. Stejně tak ostatní členové pětikoalice by neměli mlčet. Přál bych si, aby 
pětikoalice dokázala, že může vládnout bez Blažka a bez tajných dohod s hradem. I za cenu toho, že 
jmenování vlády neproběhne tak hladce.  
 

URL| http://calta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=779657  
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76. Žijeme v éře vzpoury hlupců      

18.12.2021  blog.idnes.cz - Eva Svobodová  
klíčová slova: Kverulanti; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Sbohem, západní racionalito, éro vědy, techniky a pokroků v medicíně... Přichází doba, ve které fakta 
nehrají roli a příčina a následek spolu nesouvisejí.  
 

Co nás odlišuje od zbytku světa? Díky racionalitě, jako základnímu způsobu myšlení, se už dvě stě let 
Západ propracovává k obrovskému pokroku v technice, medicíně a přírodních vědách. Díky tomu žijeme 
v blahobytu a zdravotní péči, o kterých si jiné civilizace mohou nechat zdát.  
Racionální myšlení znamená chápat, že každá věc má svoji reálně existující příčinu a také způsobí 
předem popsatelné následky. Dokážeme analyzovat předchozí nezdary a plánovat úspěšná řešení. Víme, 
že prací se buduje blahobyt. Že příčina a následky spolu souvisí. Nesmějte se, není to vůbec 
samozřejmost! Vždyť to vidíme každý den ve zprávách ze světa.  
Jiné typy myšlení ale nevymizely. S rozvojem médií, internetu a globalizace se derou na povrch jako 
plíseň ve stokrát dezinfikovaném sklepě.  
Ideologické myšlení, popírající přírodní zákony, zachvátilo celý západ třeba v podobě... ehm, o čem 
nesmí psát ani Rowlingová, nebo zeleného komunismu. Šílená "opatření proti globální změně klimatu" 
jsou vesměs naprosto iracionální výplody sekty, která postrádá základní vzdělání ve fyzice, matematice a 
přírodních vědách, ale má touhu všem diktovat svoje nereálné vize lepší budoucnosti. U zboží od jídla v 
samoobsluze po počítačový program už není hlavní funkčnost, ale ideologický přesah - údajná 
udržitelnost, přispíváme na boj proti rasismu, homofobii, šíříme osvětu a dobro a vy si připlaťte za 
nefunkční šunt.  
Magické myšlení zase produkuje tisíce gaučových expertů, co za pět minut "obsáhli" veškeré vědomosti 
vysoce specializovaných vědních oborů, které se studuji dlouhá léta. Tihle zneuznaní géniové "odhalili" 
buď spiknutí nebo hloupost odborníků a vytvořili jakousi paralelní realitu, která se nezabývá žádnými 
fakty, ale pouze přáním tvůrce.  
Dřív byli tihle lidé naprosto neškodným okrajem společnosti. Kverulanti, mašíblové, ublíženci, pábitelé, 
hospodští kecalové. Ti obzvlášť úporní "reformátoři" pak byli za obecní blázny, nebo chytli pár facek.  
Pak se ale něco stalo. Souhra! Přišel internet a globální média. A zároveň přišla posedlost 
individualismem a osobními právy jednotlivce, vymknuté ze všech měřítek. Tahle smrtící kombinace 
odstartovala rozpad společnosti. Vzpouru hlupců.  

http://evasvobodova2.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=780601
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Internet se stal zesilovačem podprůměrnosti a vytvořil z davu průměrných agresivního Digitálního 
Molocha s obrovskou mocí KONEČNĚ TO NANDAT TĚM CHYTRÝM a ÚSPĚŠNÝM, co si myslí, že věcem 
rozumějí, protože studovali, tvořili, něčeho dosáhli.  
Zcela mylně si vysvětlujeme spolčení hlupců nedostatečným vzděláním, nepochopením základních 
principů fyziky, chemie, biologie, zbytečně plánujeme "kurzy kritického myšlení". Omyl. Ti lidé všechno 
tohle VĚDOMĚ ODMÍTLI. Odmítli dvě stě let osvícenecké racionality, bourají starý svět vědy, vynálezů a 
pokroku ve jménu lidstva.  
Proč? Protože je na nás příliš složitý. Protože dá čím dál větší práci se v něm vyznat. A protože to jde i 
bez toho! Nemusíte nic umět, nemusíte pracovat, stačí když budete dost křičet a společnost, která se 
díky dřině a racionalitě dopracovala k bohatství, vám to dá. Pro tyhle lidi, vyrostlé v blahobytu, je 
bezpečí vlastních emocí důležitější než jakákoliv fakta.  
Je možné, aby civilizace přežila, když vědomě odvrhne složitou racionalitu a vymění ji za jednoduché 
účelové lži a ideologie? Možná na chvíli. Ale bude to ideově angažované přežití v chudobě, zimě a bídě. 
Je to blíž než si myslíme. A je na nás, jestli to chceme a dokážeme zastavit.  
 

URL| http://evasvobodova2.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=780601  
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77. Ooops, něco se nepovedlo! Stručné dějiny IT projektů v Česku      

15.01.2021  Reflex.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Úderem páteční osmé hodiny ráno byl spuštěn napjatě očekávaný rezervační systém na očkování proti 
koronaviru. A neobešlo se to bez problémů. Jako je tomu v případě vládních IT projektů většinou, 
napadne asi každého. Pro osvěžení paměti jsme vám připravili přehled některých IT kiksů tuzemských 
vlád.  
 

Podle prvních informací se po spuštění rezervačního systému na očkování nebylo možné zaregistrovat a 
několik minut po osmé hodině nebyl dostupný ani celý web ministerstva zdravotnictví. Potíže byly i s 
linkou 1221, kterou mohou využívat senioři, kteří neumí pracovat s počítačem.  
V České republice to nebylo poprvé. Záměry tvůrců bývají bohulibé, bohužel často se je nepodaří 
naplnit. Trpí v začátcích řadou much a technických komplikací anebo rovnou skončí ostudou. 
Připomeňme si některé z nich.  
Opencard  
Zřejmě nejznámějším a mediálně nejvděčnějším IT projektem s neslavným koncem byla Opencard 
někdejšího pražského primátora Pavla Béma. Mělo jít o systém multiplikační čipové karty nabízející 
Pražanům a návštěvníkům metropole mnoho služeb, třeba jízdenky na městskou hromadnou dopravu, 
kartu do knihovny, kartu na slevy či výhodnější parkování. Nakonec jí zůstala jen funkce předplacené 
karty na městkou hromadnou dopravu. Karta se už několik let nevydává a z celého projektu zbylo jen 
velké množství žalob a soudních řízení odkazujících na jeho předraženost a plýtvání veřejnými 
prostředky. Celkové náklady se vyšplhaly až na 1,7 miliardy korun.  
CRAB  
Veliké množství kritiky se sneslo na další IT státní projekt nazvaný systém CRAB (neboli centrální registr 
administrativních budov), který vznikal v letech 2010 až 2016 proto, aby stát lépe využíval své 
nemovitosti a aby se snížily náklady na jejich správu a provoz. Pirátský poslanec Ondřej Profant ho 
označil za "lepší excelovou tabulku", která si vyžádala mnoho stovek milionů korun. Sdružení 
Kverulant.org dokonce mluví o "největším tunelu v dějinách českého IT". Kritici systému vyčítali, že 
obsahuje jen zlomek státních budov a neplní tak svůj účel. V roce 2019 se povedlo vysoutěžit jeho 

https://www.reflex.cz/clanek/105018/ooops-neco-se-nepovedlo-strucne-dejiny-it-projektu-v-cesku
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nového provozovatele, který nabídl podstatně nižší cenu.  
eRecept  
Mnohaleté porodní bolesti vykazoval i systém eRecept. Nyní jsou elektronické recepty vnímány jako 
jeden zprvkuů digitalizace zdravotnictví. Formálně přitom fungují již od roku 2008, ale jejich povinné 
vydávání až od začátku roku 2018. Přesto se systém neobešel bez složité registrace do systému a také se 
měnily lhůty, po které si mohli pacienti léky na eRecept vyzvednout. V loňském roce lékaři v Česku 
vydali přes 200 milionů eReceptů.  
eNeschopenky  
V lednu loňského roku začaly fungovat eNeschopenky. Měly nahradit staré papírové formuláře a ulehčit 
práci lékařům a zaměstnavatelům. Od jejich samotného začátku na systém pršela kritika ze strany 
Sdružení praktických lékařů. Systém neustále vypadával, jeho vyplňování bylo velice složité, 
neumožňoval například u pacientů výměnu lékaře a čelil tvrdé kritice personalistů při jejich zpracování. 
Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k 
otestování. Za nepoužívání e-neschopenek přitom hrozí lékařům pokuta, a to za jeden případ až 10 tisíc 
korun.  
MS2014+  
Nemalé vášně vyvolal tendr na monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který měl evidovat 
všechny evropské dotace v období 2014 až 2020. Zakázku za zhruba jednu miliardu korun získaly firmy 
Tesco SW a Datasys. Ta byla podle kritiků a některých analytiků citovaných v médiích tak zpackaná, že 
EU odmítla poskytnout dotaci 820 milionů, a systém se proto zaplatil ze státního rozpočtu. Podle kritiků 
ji ministerstvo vysoutěžilo neprůhledně. Závěry auditorů ministerstva financí, že šlo o kartel a Tesco SW 
vůbec vyhrát nemělo, však policisté nedokázali a případ odložili.  
Systém pro výplatu sociálních dávek  
V lednu roku 2012 zavedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jaromíra Drábka nový 
systém na výplatu sociálních dávek. Od počátku ho provázely problémy, úředníci si stěžovali na to, že 
systém nefunguje. Pracovali často přesčas a také o víkendech. Informatici z úřadů práce zas poukazovali 
na to, že program neobsahoval potřebné aplikace a veškeré služby zajišťovali jen dodavatelé. Kvůli 
kauzám spojeným s výběrem dodavatele pak ministr Drábek rezignoval a jeho první náměstek Vladimír 
Šiška a bývalý šéf IT odboru Milan Hojer byli kvůli nim odsouzeni. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) po dvou letech zakázal úřadům práce kvůli pochybení při výběru dodavatele nové 
aplikace používat. Úředníci se tak vrátili k původnímu dodavateli společnosti OKsystem. MPSV se od té 
doby marně snaží najít dodavatele nového. Naposledy kvůli systému zasahovala policie na ministerstvu 
loni koncem února.  
Dálniční známky  
A nyní zpět do nedávné minulosti či současnosti. Loni 1. prosince stát spustil e-shop na prodej nových 
elektronických dálničních známek. Systém byl však hned první den od rána po většinu dne mimo provoz 
kvůli technické chybě. Pochybnosti už vzbudil samotný tendr na jeho vytvoření. On to vlastně ani tendr 
nebyl, protože zakázku v hodnotě 401 milionů korun vláda přiklepla bez veřejné soutěže společnosti 
Asseco. Na to zareagovalo 60 účastníků hackathonu, kteří celý systém naprogramovali za víkend. Na 
jeho konci za nimi zamířil i premiér Andrej Babiš, který se s nimi fotil a rozdával úsměvy na všechny 
strany. Práce dobrovolníků však vyšla vniveč, stát jimi vytvořený systém nakonec odmítl využít. 
Společnost Asseco ze zakázky po dohodě s vládou vycouvala a systém obhospodařuje státní společnost 
Cendis. Zatím vše probíhá bez komplikací.  
Nepovedených IT státních zakázek a IT systémů je samozřejmě mnohem více, nicméně tyto jsou zřejmě 
nejznámější. Doufejme, že registr na očkování proti covidu nakonec počáteční potíže zvládne. Protože v 
něm jde o zdraví a o život a tady by nefunkčnost systému mohla získat i velice temný odstín.  
 

URL| https://www.reflex.cz/clanek/105018/ooops-neco-se-nepovedlo-strucne-dejiny-it-projektu-v-
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78. Kauza Čapí hnízdo - Soud: Tajnosti byly nezákonné      
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23.03.2021  Ahaonline.cz - ČTK,map  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Zpráva o dotační kauze Čapí hnízdo, kterou vypracoval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 
měla být žadatelům poskytnuta.  
 

Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo se hájilo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení. 
To podle soudu, který tak pravomocně vyhověl správní žalobě organizace Kverulant, neobstojí. Věc se 
vrací k dalšímu projednání. Ministerstvo, které musí uhradit 11 tisíc korun jako náklady na soudní řízení, 
může proti rozsudku podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. OLAF zaslal své závěry 
rezortu v roce 2017 s tím, že existuje podezření na zneužití 50milionové dotace.  
 

URL| https://www.ahaonline.cz/clanek/181341/kauza-capi-hnizdo-soud-tajnosti-byly-nezakonne  
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79. "Papalášské chování," kritizuje organizace Zemana za uzavření Hradu. Soud 
vyhověl její správní žalobě      

16.04.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl její správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že 
areál není veřejným prostranstvím. Dnešní verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je 
pravomocný. Ministerstvo následně na dotaz ČTK uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové 
rozhodnutí vnitra a může shromáždění uskutečnit. Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, 
že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. (...)  
 

Omezení přístupnosti, respektive obecného užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či 
podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek 
neveřejný charakter  
 

tohoto prostranství," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku.  
 

Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

Magistrát po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy 
Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal žalobu.  
 

https://www.ahaonline.cz/clanek/181341/kauza-capi-hnizdo-soud-tajnosti-byly-nezakonne
https://www.blesk.cz/clanek/676599/papalasske-chovani-kritizuje-organizace-zemana-za-uzavreni-hradu-soud-vyhovel-jeji-spravni-zalobe
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"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice,"  
 

napsal ČTK na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.  
 

"Kategoricky nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrac e – 
byla by tím ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického 
sídla," doplnil poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
 

Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

Shromáždění se konat může  
 

Magistrát i vnitro nyní na základě rozhodnutí soudu shodně zastávají stanovisko, že shromáždění se v 
neděli uskutečnit může.  
 

"S ohledem na to, že v dané věci je ministerstvem vnitra rozhodováno o právech a povinnostech 
účastníků,  
 

má odvolání svolavatele vůči původnímu rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odkladný účinek. 
Svolavatel tak nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra  
 

a je oprávněn konat shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," napsal ČTK mluvčí 
ministerstva Ondřej Krátoška. Dodal, že nové rozhodnutí nemůže vnitro vydat dříve, než mu soud dnešní 
rozsudek doručí.  
 

"Zatím máme pouze neoficiální informace od kolegů z ministerstva vnitra, respektive z veřejných zdrojů 
. Soud podle dostupných informací konstatoval, že areál Pražského hradu je veřejným prostranstvím.  
 

Ve smyslu zákona o právu shromažďovacím pak shromáždění, které se zde má konat, nevyžaduje 
souhlas Správy Pražského hradu. Nedělní shromáždění se proto může uskutečnit, neboť svolavatel jej ve 
smyslu rozhodnutí soudu řádně oznámil," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.  
 

Otázku,  
 

zda je areál Hradu veřejným prostranstvím, dnes ovšem soud v ústním odůvodnění verdiktu 
jednoznačně a výslovně nezodpověděl.  
 

Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu Hradu.  
 

"Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného 
rozhodnutí. (...) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v 
areálu Pražského hradu," doplnila Bašná.  
 

Je to veřejné prostranství?  
 

Ministerstvo vnitra zastávalo ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve 
smyslu zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení.  
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Právník z vnitra Jan Potměšil u soudu upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno 
neprostupnými stavbami  
 

a zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc 
nepřetržitě zajišťuje hradní stráž a policie.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl dnes argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, 
že  
 

veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí.  
 

Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří ve 
svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
 

Obecně prospěšná společnosti Kverulant.org označila to, že prezident Zeman Hrad od loňského října 
zcela uzavřel, za  
 

"ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí okupanti,"  
 

podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/676599/papalasske-chovani-kritizuje-organizace-zemana-za-
uzavreni-hradu-soud-vyhovel-jeji-spravni-zalobe  

« zpět na obsah   
    
   

80. Demonstrace proti úplnému zákazu vstupu na Pražský hrad: Soud jeho 
znovuotevření podpořil      

18.04.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulanta; Kverulantu; Razima; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, dnes policie nepustila 
příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na oznámené shromáždění. Spolek je uspořádal u 
příležitosti dnešního Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že areál Hradu je až na 
výjimky veřejnosti od loňského října nepřístupný. Po setkání v poledne na Hradčanském náměstí 
policisté shromážděným řekli, že musejí vstoupit do areálu cestou od Černé věže, k níž vedou Staré 
zámecké schody  
 

Dvacítka účastníků pak v doprovodu osmi policistů v uniformách a dalších v civilu musela Hrad obejít  
 

z Hradčanského náměstí po Nových zámeckých schodech, kolem Senátu Valdštejnskou ulicí přes Klárov 
a vystoupat po Starých zámeckých schodech. Někteří z účastníků okružní cestu vzdali, byla mezi nimi 
třeba režisérka Olga Sommerová.  
 

U Černé věže policie prohlédla přes stížnosti některých všechny účastníky setkání , přestože Hrad před 

https://www.blesk.cz/clanek/676726/demonstrace-proti-uplnemu-zakazu-vstupu-na-prazsky-hrad-soud-jeho-znovuotevreni-podporil
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několika dny deklaroval, že prohlídky bude činit jen namátkově.  
 

Lidé do areálu Hradu stále vstupovat nemohou , mohou navštěvovat jen zahrady otevřené od počátku 
dubna.  
 

Organizátoři věří v brzké otevření Hradu  
 

"Většina civilizovaného světa si den památek a sídel připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V 
dnešní době to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika 
jakoby se vydala zpátky a  
 

musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, Pražský hrad, byla přístupná 
, tedy jeho areál, nikoli vnitřní prostory. Myslím, že ten boj dříve či později vyhrajeme," uvedl zakladatel 
spolku Vojtěch Razima.  
 

Setkání se zúčastnil také senátor Jiří Růžička, který uvedl, že  
 

pro obyvatele Prahy 6 je cesta přes Pražský hrad přirozenou spojnicí  
 

třeba při cestách do práce. "Považovali jsme to za hanebné, že se ten průchod uzavřel. Poprvé nám 
Kancelář prezidenta republiky odpověděla, podruhé ne, řekl bych, že se ta arogance stupňovala," uvedl 
Růžička. Za otevření areálu Hradu se dlouho bere také Praha 6, její místostarosta  
 

Jan Lacina dnes řekl, že nevidí žádný důvod, proč by areál měl být uzavřen.  
 

Uzavření je protizákonné  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání shromáždění 
na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu sv. Víta a svatojiřskou baziliku. Magistrát po Kverulantu 
žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy Pražského hradu. 
Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal proti jeho rozhodnutí, které 
argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím, žalobu. V pátek soud rozhodl, že vnitro se má 
věcí dále zabývat.  
 

Ministerstvo následně na dotaz ČTK uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové rozhodnutí vnitra a 
může shromáždění uskutečnit.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl dnes uvedl, že páteční rozsudek může být zřejmě pravomocný až 
doručením.  
 

Hrad ale je podle mluvčího Jiřího Ovčáčka uzavřen z důvodu vládního nařízení. To dnes opakovali také 
policisté všude po cestě účastníkům shromáždění. Ve chvíli, kdy ohlášené shromáždění začalo, jeho 
účastníky nechtěla policie pustit speciálně vyhrazeným vstupem z Hradčanského náměstí přes čtvrté 
nádvoří, kudy mohou chodit do katedrály lidé na bohoslužbu.  
 

Jako argument uváděli, že by se sešli právě s účastníky mše, což je podle policie nežádoucí.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/676726/demonstrace-proti-uplnemu-zakazu-vstupu-na-prazsky-
hrad-soud-jeho-znovuotevreni-podporil  

« zpět na obsah   
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81. Celý Pražský hrad se po půl roce zpřístupní lidem: Nabídne dvě nové výstavy, jak 
bude otevřeno?      

30.04.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu 
včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní 
část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00, uvedl v pátek tiskový odbor 
Kanceláře prezidenta republiky.  
 

Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou. " Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme 
velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky.  
 

Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, 
která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," 
uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
 

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře.  
 

Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase.  
 

Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
 

Nové výstavy  
 

Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech.  
 

V Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních 
rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje . V Císařské konírně je 
výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra 
Boudníka Jana Vičara.  
 

V době, kdy bude areál otevřený,  
 

bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského 
náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské . První nádvoří směrem na Hradčanské náměstí slouží 
pouze pro opuštění areálu.  
 

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 

https://www.blesk.cz/clanek/678059/cely-prazsky-hrad-se-po-pul-roce-zpristupni-lidem-nabidne-dve-nove-vystavy-jak-bude-otevreno
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mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/678059/cely-prazsky-hrad-se-po-pul-roce-zpristupni-lidem-nabidne-
dve-nove-vystavy-jak-bude-otevreno  

« zpět na obsah   
    
   

82. Pražský hrad po půl roce přivítal první turisty: Nabízí dvě nové výstavy, jak je 
otevřeno?      

03.05.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

První turisty přivítal v pondělí Pražský hrad po více než půlročním uzavření. Otevřel se celý areál Hradu i 
některé objekty v něm. Při vstupu do areálu stále zůstávají zátarasy, plošné bezpečnostní kontroly však 
byly zrušeny a policisté kontrolují návštěvníky jen namátkově, prohlížejí jim batohy. Areál je denně 
přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 
10:00 do 18:00.  
 

Prohlídkový okruh zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s 
Daliborkou. " Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi 
rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky.  
 

Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, 
která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," 
uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
 

První návštěvníci již dnes na Pražský hrad zavítali, většinou si ho jen prošli nebo navštívili zahrady, 
někteří také přicházeli na dvě otevřené výstavy. V Jízdárně se koná velká mezinárodní výstava o Janu 
Amosovi Komenském, v Císařské konírně je výstava nejlepších prací ze soutěže Grafika roku 2020. Na 
Hrad se již dnes vydaly první školní skupiny, děti po malých skupinkách třeba navštěvovaly katedrálu.  
 

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře.  
 

Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase.  
 

Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
 

V době, kdy je areál otevřený, je  
 

možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a 
přes Opyš ve směru od Malostranské . První nádvoří směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro 
opuštění areálu.  
 

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 

https://www.blesk.cz/clanek/678059/prazsky-hrad-po-pul-roce-privital-prvni-turisty-nabizi-dve-nove-vystavy-jak-je-otevreno
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oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/678059/prazsky-hrad-po-pul-roce-privital-prvni-turisty-nabizi-dve-
nove-vystavy-jak-je-otevreno  

« zpět na obsah   
    
   

83. Celý Pražský hrad se po půl roce otevírá lidem: Nabídne dvě nové výstavy, jak je 
otevřeno?      

03.05.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce v pondělí 3. května otevírá veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu 
včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál je denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní 
část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00.  
 

Prohlídkový okruh zahrnuje katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s 
Daliborkou. " Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi 
rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky.  
 

Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, 
která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," 
uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
 

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře.  
 

Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase.  
 

Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
 

Nové výstavy  
 

Na Pražském hradě se v pondělí otevírají dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech.  
 

V Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních 
rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje . V Císařské konírně je 
výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra 
Boudníka Jana Vičara.  
 

V době, kdy bude areál otevřený,  
 

https://www.blesk.cz/clanek/678059/cely-prazsky-hrad-se-po-pul-roce-otevira-lidem-nabidne-dve-nove-vystavy-jak-je-otevreno
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bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského 
náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské . První nádvoří směrem na Hradčanské náměstí slouží 
pouze pro opuštění areálu.  
 

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/678059/cely-prazsky-hrad-se-po-pul-roce-otevira-lidem-nabidne-
dve-nove-vystavy-jak-je-otevreno  

« zpět na obsah   
    
   

84. Pražský hrad jen pro vyvolené? Zda je, nebo není veřejným prostranstvím, 
rozhodne Nejvyšší soud      

15.06.2021  Blesk.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Právě Kverulant 
dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornil ČTK na podání stížností. NSS už podle své 
databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl.  
 

Obecně prospěšná společnosti označila to, že prezident Miloš Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel, za " ukázku arogantního a papalášského chování ". Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke 
zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat v areálu Hradu shromáždění, kvůli kterému se začal 
situací zabývat městský soud.  
 

Hrad i ministerstvo se brání  
 

Dospěl k závěru, že  
 

uzavření nemá oporu v zákoně , že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé shromáždění nemusejí 
žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa Pražského hradu s 
názorem městského soudu nesouhlasí. Resort vnitra ve stížnosti poukazuje na to, že  
 

areál je obklopený hradbami , přístupný jen střeženými branami, vzhledem k sídlu prezidenta má 
významná  
 

bezpečnostní specifika  
 

a v minulosti nebyl konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných 
shromáždění. Jde prý hlavně o  
 

sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl .  
 

https://www.blesk.cz/clanek/682244/prazsky-hrad-jen-pro-vyvolene-zda-je-nebo-neni-verejnym-prostranstvim-rozhodne-nejvyssi-soud


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 106 

 

V hlavní roli politika, ne právo  
 

"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového 
určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových aj. hledisek jde do značné míry o  
 

rozhodnutí politické, nikoliv právní ," stojí ve stížnosti ministerstva.  
 

"Kauza tak pro Kverulanta nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda 
bude kus našeho hlavního města patřit lidem nebo papalášům," reagoval v tiskové zprávě ředitel 
Kverulanta Vojtěch Razima.  
 

URL| https://www.blesk.cz/clanek/682244/prazsky-hrad-jen-pro-vyvolene-zda-je-nebo-neni-verejnym-
prostranstvim-rozhodne-nejvyssi-soud  

« zpět na obsah   
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85. Nákupy biopaliv v Čepru šetří policie. Zřejmě kvůli Agrofertu      

10.02.2021  ekonomicky-denik.cz   
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 

Odkaz na originál   

Producenti nafty a benzínu mají v České republice zákonnou povinnost přidávat do paliv určitý podíl 
biosložek. Výjimkou není ani společnost Čepro, která biopaliva nakupuje od Agrofertu. Podle zákona o 
střetu zájmů se však na veřejných zakázkách nesmí podílet firma, kde více než čtvrtinu podílu vlastní 
politik. Pravděpodobně v této souvislosti je nyní Národní centrálou proti […]  
 

Producenti nafty a benzínu mají v České republice zákonnou povinnost přidávat do paliv určitý podíl 
biosložek. Výjimkou není ani společnost Čepro, která biopaliva nakupuje od Agrofertu. Podle zákona o 
střetu zájmů se však na veřejných zakázkách nesmí podílet firma, kde více než čtvrtinu podílu vlastní 
politik. Pravděpodobně v této souvislosti je nyní Národní centrálou proti organizovanému zločinu 
vedeno trestní řízení.  
 

S informacemi dnes přišla společnost Kverulant, kterou o probíhajícím trestním řízení informovalo 
přímo Čepro. Předmětem vyšetřování jsou podle něj nákupy biosložek u Agrofertu mezi roky 2017 až 
2020. Probíhat měly mimo systém veřejných zakázek.  
 

Lex Babiš  
 

Novela zákona o střetu zájmů zakazuje společnostem vlastněným politiky účast na veřejných zakázkách. 
V době, kdy novela začala platit, byly veřejně dostupné údaje o nákupech Čepra u Agrofertu odstraněny. 
Do té doby však společnost koncern vybrala ve více než osmdesáti procentech zakázek.  
 

Z obavy nad možným porušením zákona si Čepro předloni nechalo vytvořit právní analýzu.  
 

"Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani 
povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů 
dle ustanovení zákona o střetu zájmů," uvádí právní analýza, kterou Čepro Kverulantovi poskytlo.  

https://ekonomickydenik.cz/nakupy-biopaliv-v-cepru-setri-policie-zrejme-kvuli-agrofertu/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 107 

 

 

Analýza přitom vychází z toho, že svěřenecký fond ze své podstaty nemůže být ovládanou osobou. Tou 
se může stát pouze obchodní korporace.  
 

"Trestní řízení je v daném případě zahájeno na základě trestního oznámení, a to tím, že policejní orgán 
zahájil úkony trestního řízení. Tímto úkonem současně začalo takzvané přípravné řízení, konkrétně fáze 
prověřování dané věci. Ta přitom často není ani vedena ve vztahu ke konkrétním osobám – což je 
zřejmě i tento případ. Nemáme informace o tom, že by byl někdo obviněn, nebylo ani zahájeno trestní 
stíhání, a tedy ani neprobíhá vyšetřování," doplňuje k aktuální situaci mluvčí Čepra Marek Roll.  
 

Výzva pro Agrofert  
 

"Čepro si ještě v září 2020 nebylo jisté, zda Agrofert Babišovi opravdu nepatří. A tak Agrofert plánovalo 
vyzvat, aby doložil, kdo ho ovládá a zda není porušován zákon o střetu zájmu. Nyní Čepro zajišťovalo 
dodávky biopaliv za zhruba 10 miliard korun na příští dva roky," popisuje Kverulant. Na dotaz ohledně 
skutečného vlastníka však Čepro neodpovědělo právě s odkazem na probíhající trestní řízení.  
 

Situaci s nejasným vlastnictvím firem v rámci svěřeneckého fondu premiéra Babiše by mohl vyřešit 
zákon o evidenci skutečných majitelů. Původní verzi tohoto zákona vrátil senát zpět do poslanecké 
sněmovny. Ta ji ale zamítla. Platit by tak měl původní návrh zákona, který je v podstatě bezzubý.  
 

Od 1. ledna tohoto roku mají dodavatelé ze zákona povinnost přimíchávat do motorového benzínu 
alespoň 4,1 procent bioethanolu a 6 procent bionafty do motorové nafty.  
 

(ede)  
 

URL| https://ekonomickydenik.cz/nakupy-biopaliv-v-cepru-setri-policie-zrejme-kvuli-agrofertu/  
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86. Nákupy biopaliv v Čepru šetří policie. Zřejmě kvůli Agrofertu      

10.02.2021  ceska-justice.cz - (ede)  
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 

Odkaz na originál   

Producenti nafty a benzínu mají v České republice zákonnou povinnost přidávat do paliv určitý podíl 
biosložek. Výjimkou není ani společnost Čepro, která biopaliva nakupuje od Agrofertu. Podle zákona o 
střetu zájmů se však na veřejných zakázkách nesmí podílet firma, kde více než čtvrtinu podílu vlastní 
politik. Pravděpodobně v této souvislosti je nyní Národní centrálou proti organizovanému zločinu 
vedeno trestní řízení.  
 

S informacemi dnes přišla společnost Kverulant, kterou o probíhajícím trestním řízení informovalo 
přímo Čepro. Předmětem vyšetřování jsou podle něj nákupy biosložek u Agrofertu mezi roky 2017 až 
2020. Probíhat měly mimo systém veřejných zakázek.  
 

Lex Babiš  
 

Novela zákona o střetu zájmů zakazuje společnostem vlastněným politiky účast na veřejných zakázkách. 

https://www.ceska-justice.cz/2021/02/nakupy-biopaliv-v-cepru-setri-policie-zrejme-kvuli-agrofertu/
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V době, kdy novela začala platit, byly veřejně dostupné údaje o nákupech Čepra u Agrofertu odstraněny. 
Do té doby však společnost koncern vybrala ve více než osmdesáti procentech zakázek.  
 

Z obavy nad možným porušením zákona si Čepro předloni nechalo vytvořit právní analýzu.  
 

"Z dokumentů, které má společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani 
povinnost vylučovat společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů 
dle ustanovení zákona o střetu zájmů," uvádí právní analýza, kterou Čepro Kverulantovi poskytlo.  
 

Analýza přitom vychází z toho, že svěřenecký fond ze své podstaty nemůže být ovládanou osobou. Tou 
se může stát pouze obchodní korporace.  
 

"Trestní řízení je v daném případě zahájeno na základě trestního oznámení, a to tím, že policejní orgán 
zahájil úkony trestního řízení. Tímto úkonem současně začalo takzvané přípravné řízení, konkrétně fáze 
prověřování dané věci. Ta přitom často není ani vedena ve vztahu ke konkrétním osobám – což je 
zřejmě i tento případ. Nemáme informace o tom, že by byl někdo obviněn, nebylo ani zahájeno trestní 
stíhání, a tedy ani neprobíhá vyšetřování," doplňuje k aktuální situaci mluvčí Čepra Marek Roll.  
 

Výzva pro Agrofert  
 

"Čepro si ještě v září 2020 nebylo jisté, zda Agrofert Babišovi opravdu nepatří. A tak Agrofert plánovalo 
vyzvat, aby doložil, kdo ho ovládá a zda není porušován zákon o střetu zájmu. Nyní Čepro zajišťovalo 
dodávky biopaliv za zhruba 10 miliard korun na příští dva roky," popisuje Kverulant. Na dotaz ohledně 
skutečného vlastníka však Čepro neodpovědělo právě s odkazem na probíhající trestní řízení.  
 

Situaci s nejasným vlastnictvím firem v rámci svěřeneckého fondu premiéra Babiše by mohl vyřešit 
zákon o evidenci skutečných majitelů. Původní verzi tohoto zákona vrátil senát zpět do poslanecké 
sněmovny. Ta ji ale zamítla. Platit by tak měl původní návrh zákona, který je v podstatě bezzubý.  
 

Od 1. ledna tohoto roku mají dodavatelé ze zákona povinnost přimíchávat do motorového benzínu 
alespoň 4,1 procent bioethanolu a 6 procent bionafty do motorové nafty.  
 

(ede)  
 

URL| https://www.ceska-justice.cz/2021/02/nakupy-biopaliv-v-cepru-setri-policie-zrejme-kvuli-
agrofertu/  

« zpět na obsah   
    
   

87. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud      

22.03.2021  ceska-justice.cz - Eva Paseková  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Dnes to uvedl Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  

https://www.ceska-justice.cz/2021/03/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-uvedl-soud/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 109 

 

 

Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

(čtk)  
 

URL| https://www.ceska-justice.cz/2021/03/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
uvedl-soud/  
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88. Utajování zprávy o Čapím hnízdě bylo od ministerstva nezákonné, rozhodl soud      

22.03.2021  byznysnoviny.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); organizace (3)  

 

Odkaz na originál   

Utajování zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo od 
ministerstva financí nezákonné, rozhodl Městský soud v Praze. Vyhověl tak žalobě neziskové organizace 
Kverulant, která o tom informovala. Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce OLAF, 
která popisuje trestnou činnost premiéra Andreje Babiše (ANO), měla být veřejnosti poskytnuta hned, 
jak do Česka dorazila.  
 

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava 
Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil státní zástupce Jaroslav Šaroch v květnu 2018.  
 

V roce 2020 zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, a to přesto, že policie navrhovala 
podání obžaloby. Nejvyšší státní zástupce však v prosinci 2020 po přezkumu stíhání Babiše obnovil.  
 

Organizace Kverulant je proto přesvědčena, že k rozřešení dotační aféry týkající se farmy Čapí hnízdo 
mělo dojít už v roce 2020. Policisté však na konci prosince 2020 požádali o prodloužení lhůty pro 
vyšetřování.  
 

OLAF vyšetřoval okolnosti, za nichž skupina Agrofert získala z unijních fondů 50 milionů eur na stavbu 
farmy Čapí hnízdo. Koncem roku 2017 dospěl k závěru, že existuje podezření na dotační podvod.  
 

České ministerstvo financí následně oznámilo, že farma, která jako malý podnik původně získala dotaci, 
načež opět přešla pod Agrofert, byla vyjmuta z evropského financování.  
 

Závěrečnou zprávu poslal OLAF ministerstvu financí, které z ní v lednu následujícího roku zveřejnilo tři 
odstavce. Když organizace Kverulant požadovala podle zákona o svobodném přístupu k informacím celé 
její znění, ministerstvo to odmítlo s argumentem, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Kverulant je přesvědčen, že se tak stalo v zájmu hlavního podezřelého Andreje Babiše. Kompletní znění 
zprávy nicméně později zveřejnila média.  

https://www.byznysnoviny.cz/2021/03/22/utajovani-zpravy-o-capim-hnizde-bylo-od-ministerstva-nezakonne-rozhodl-soud/
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Později také samo ministerstvo zprávu Kverulantovi poskytlo, to už ale organizaci nedostačovalo.  
 

Městský soud v Praze však nyní rozhodnutí ministerstva financí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení.  
 

"Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o 
činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh 
– zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," uvedl soudce.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, dříve pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 
2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.  
 

V roce 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by neměla 
nárok, pokud by byla součástí holdingu Agrofert.  
 

Po několika letech od získání eurodotace se však společnost opět vrátila pod Agrofert.  
 

Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, poté vložil holding do svěřenských fondů.  
 

V roce 2016 ve Sněmovně prohlásil, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě 
dospělé děti a bratr jeho partnerky. (pel)  
 

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se znovu prodlouží: Detektivové žádají pomoc v zahraničí,  
 

Babišovo Čapí hnízdo nebyl trestný čin, oznámilo oficiálně pražské státní zastupitelství  
 

URL| https://www.byznysnoviny.cz/2021/03/22/utajovani-zpravy-o-capim-hnizde-bylo-od-ministerstva-
nezakonne-rozhodl-soud/  
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89. Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora      

27.03.2021  epravo.cz   
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Za zrušení volebního zákona padlo trestní oznámení / Vláda projedná změny v zákoně o svobodném 
přístupu k informacím / ÚS zamítl stížnost ženy na zacházení v porodnici v Neratovicích / Nezveřejnit 
zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud / NSS už má 10 návrhů na rušení opatření 
podle pandemického zákona / Skupina senátorů chce od ÚS zrušit část pandemického zákona / ÚS 
nouzový stav nezrušil, nelze však podle něj obcházet Sněmovnu / NS: Smlouvy mezi podnikateli lze 
zkoumat z hlediska dobrých mravů  
 

Vážení čtenáři,  

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-112741.html
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přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden.  
 

Přeji Vám hezký víkend  
 

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA  
 

EPRAVO.CZ  
 

Vláda projedná změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím  
 

Stížnosti proti odmítnutí žádostí o informace by v některých případech mohl posuzovat ten, kdo stojí v 
čele úřadu, jehož informace žadatel požaduje. Úpravu zákona o svobodném přístupu k informacím v 
pondělí projedná vláda. Změna by se měla týkat například Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Ústavního a Nejvyššího soudu.  
 

ÚS zamítl stížnost ženy na zacházení v porodnici v Neratovicích  
 

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost ženy, která žádala odškodnění od provozovatele nemocnice v 
Neratovicích na Mělnicku. Stěžovala si na zacházení při porodu, lékaři prý nerespektovali její přání a 
prováděli zákroky bez jejího informovaného souhlasu. Navíc jí po porodu nevydali placentu. ÚS žádné 
porušení ženiných práv nezjistil, nález dnes zpřístupnil na svém webu. Podle advokátky Zuzany 
Candiglioty se ÚS nevypořádal s hlavními argumenty ani s kritikou takzvaného porodnického násilí jako 
systémového problému v Česku.  
 

Za zrušení volebního zákona padlo trestní oznámení  
 

Kvůli zrušení části volebního zákona Ústavním soudem padlo trestní oznámení. Na tři ústavní soudce je 
podaly členky Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková a Hana Lipovská. Ústavní soudce Pavla 
Rychetského, Jana Filipa a Kateřinu Šimáčkovou podezírají ze zneužití pravomoci úřední osoby a z 
maření přípravy a průběhu voleb, sdělily ČTK.  
 

Piráti: Ministři by měli za chyby popsané NKÚ vyvodit odpovědnost  
 

Ministři by měli podle Pirátů vyvodit odpovědnost za nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického 
materiálu na začátku epidemie covidu-19, které dnes popsal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Úřad uvedl, 
že státní zakázky provázel chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě materiálu. Piráti v tiskové zprávě 
uvedli, že úřad při své prověrce využil i dva obsáhlé podněty, které NKÚ loni zaslal předseda strany Ivan 
Bartoš. Také první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura hovořil o chaosu, vláda při přípravě na pandemii 
podle něj selhala.  
 

Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud  
 

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedl to Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo dnes 
uvedlo, že postupovalo plně v souladu s požadavkem Evropské komise i Městského státního 
zastupitelství, podle kterých bylo zveřejnění zprávy v plném rozsahu vzhledem k probíhajícímu 
vyšetřování nepřípustné.  
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ČSA i přes úpadek obnoví lety do pěti destinací a navýší spoje  
 

Letecký dopravce České aerolinie (ČSA) obnoví v následujících týdnech další spojení a navýší frekvence 
letů do evropských destinací. Létat bude například do Oděsy, Amsterdamu, Kodaně, na Island či na 
Maltu, informovaly dnes ČSA. Aerolinky provoz rozšíří i přesto, že jsou v současnosti v úpadku a plánují 
reorganizaci.  
 

NSS už má 10 návrhů na rušení opatření podle pandemického zákona  
 

Nejvyšší správní soud (NSS) zatím obdržel deset návrhů na zrušení opatření přijímaných po schválení 
pandemického zákona. Směřují proti povinnému testování na covid-19 ve firmách a nově také proti 
povinnosti nosit na veřejnosti ochranu úst a nosu. Je pravděpodobné, že soud k některým návrhům 
svolá veřejné jednání, řekla ČTK jeho mluvčí Sylva Dostálová.  
 

Dostavba D3 u Tábora musí počkat, soud vydal předběžné opatření  
 

Majitelé pozemků motocentra u rozestavěné dálnice D3 u Tábora podali žalobu se žádostí o odkladný 
účinek proti rozhodnutí krajského úřadu o tom, že stát může vyvlastnit zmíněné pozemky. Krajský soud 
v Českých Budějovicích vydal usnesení, v němž vydal odkladný účinek. ČTK to dnes řekl Pavel Bratránek, 
který motocentrum provozuje. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počká na správní lhůtu 60 dní, potom je 
připravené pokračovat v přípravách. ČTK to dnes řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.  
 

Filip předpokládá, že KSČM delší nouzový stav nepodpoří  
 

Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že postoj jeho strany k vládní žádosti o prodloužení 
nouzového stavu bude záporný. Členové výkonného výboru KSČM mají podle něj do čtvrtka zjistit 
stanoviska v krajích. Filip to dnes řekl novinářům po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého 
se též zúčastnila předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.  
 

Ministerstvo se omluvilo exprimátorovi Hudečkovi za opencard  
 

Ministerstvo spravedlnosti se kvůli kauze karty opencard omluvilo bývalému pražskému primátorovi 
Tomáši Hudečkovi (tehdy TOP 09) za újmu na osobnostních právech způsobenou nezákonným trestním 
stíháním. Omluvu ministerstvo zveřejnilo na svém webu. Hudeček ČTK řekl, že se bude soudně domáhat 
odškodnění. To současné považuje za nedostatečné.  
 

Skupina senátorů chce od ÚS zrušit část pandemického zákona  
 

Skupina senátorů za STAN, Piráty a ODS dnes podá k Ústavnímu soudu návrh na zrušení částí 
pandemického zákona, které omezují rozsah státem vyplácených kompenzací za uzavřené provozovny. 
ČTK o tom informoval mediální zástupce europoslance Stanislava Polčáka Jan Horký. Předkladatelé 
návrhu mají zato, že vláda omezuje rozsah kompenzací účelově. Navrhují, aby Ústavní soud zrušil 
platnost ustanovení. "Parlament by měl zároveň vypracovat novelu pandemického zákona, která tyto 
chyby napraví. Kolegové senátoři na úpravě již pracují," uvedl europoslanec Polčák, který skupinu jako 
advokát zastupuje.  
 

ÚS nouzový stav nezrušil, nelze však podle něj obcházet Sněmovnu  
 

Ústavní soud (ÚS) z procesních důvodů odmítl návrh senátorů na zrušení únorového vládního usnesení 
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o nouzovém stravu. Zároveň naznačil, že pokud Sněmovna nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, 
nelze ji obcházet a znovu vyhlásit stav nouze na žádost hejtmanů. Právě taková situace v únoru nastala. 
Ústavní soudci rozhodnutí zpřístupnili na svém webu.  
 

NS: Smlouvy mezi podnikateli lze zkoumat z hlediska dobrých mravů  
 

Takzvaný korektiv dobrých mravů lze výjimečně uplatnit i na vztahy mezi podnikateli, rozhodl Nejvyšší 
soud (NS). Zabýval se konkrétně úvěrem, který podnikateli - fyzické osobě poskytla nebankovní 
společnost. Podmínky asi patnáctinásobně převyšovaly běžnou úrokovou sazbu. Rozhodnutí je dostupné 
na webu NS.  
 

Sněmovna možná neumožní stranám obsadit část poslaneckých křesel  
 

Návrh sněmovního ústavně-právního výboru, aby o obsazení části poslaneckých křesel po volbách 
rozhodovala stranická vedení, možná dolní komora nepřijme. Plně automatické přidělování mandátů 
dnes navrhli nejen představitelé Pirátů, ale také vládního hnutí ANO. Jejich kolegové ve výboru přitom 
podpořili zásah stran do rozdělování mandátů.  
 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz  
 

URL| https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-
112741.html  
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90. Boj s billboardy na Praze 7? Radnice uzavírá nové smlouvy      

29.03.2021  nasregion.cz - Redakce  
klíčová slova: Kverulant (4); Spolek (2); organizace; spolku  

 

Odkaz na originál   

Když loni v srpnu schválili radní hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro 
reklamní zařízení do 8 m2, vypadalo to, že se Praha pouští do boje proti obřím billboardům. Jenže 
městské části i nadále smlouvy na velké billboardy uzavírají, výpověď nevýpověď.  
 

Nové smlouvy na pronájem městských pozemků pro billboardy uzavřela se souhlasem magistrátu 
sedmá městská část. Jedná se o pozemky u ulice Bubenská za 160 444 korun, u ulice Argentinská za 
něco přes 200 tisíc korun ročně. Nový billboard by měl dokonce vzniknout na pozemku u ulice 
Vrbenského, kde je roční nájemné stanoveno na 76 tisíc korun. Znamená to, že radnice tímto posvětila 
provoz billboardů nejméně do roku 2026. A to i přes před volbami hlasitě prezentované úmysly vedení 
Prahy 7 billboardy zrušit okamžitě.  
Takové jsou alespoň informace spolku Kverulant. Spolek má navíc informace, že Praha 7 uzavírá nové 
smlouvy s billboardáři, přestože se s nimi soudí a soudy vyhrává. Jedním z takových billboardů je 
například ten na křižovatce ulic Komunardů a Jateční.  
"Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard 
odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již 
nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 
2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci," vyjádřil se spolek.  
Praha 7 obvinění odmítá. Tvrdí, že se chce billboardů zbavit. Současný krok má prý za cíl celý vztah 
narovnat a nové smlouvy umožní, aby se vůbec daly vypovědět. "Kdyby bylo možné zbavit se billboardů 
okamžitě, samozřejmě bychom tak učinili, ale soudy by se bohužel na základě odvolávání protistrany 

https://nasregion.cz/praha/boj-s-billboardy-na-praze-7-radnice-uzavira-nove-smlouvy/
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velmi pravděpodobně táhly ještě dlouho s velmi nejistým výsledkem, jelikož původní smlouvy byly 
nastaveny pro městskou část značně nevýhodně," argumentuje za radnici její mluvčí Martin Vokuš.  
Spolek Kverulant podal dokonce na Prahu 7 trestní oznámení. Mimo jiné totiž tvrdí, že příjem z 
oboustranného billboardu umístěného na jednom z nejlukrativnějších míst v celé republice se pohybuje 
kolem 850 tisíc korun ročně a smlouva na necelých 80 000 korun je tak pro radnici značně nevýhodná. 
"Podání trestního oznámení ze strany organizace Kverulant nám nicméně nijak nevadilo, neboť jsme si 
jistí, že postupujeme správně. Toto již také potvrdila Policie ČR, která se s celou záležitostí důkladně 
obeznámila a trestní oznámení odložila jako neodůvodněné," pochvaluje si mluvčí radnice a odvolává se 
na to, že v roce 2018 byla schválena pravidla pro umísťování reklamy v Praze 7 a koncem roku byla 
přijata vyhláška, která regulaci reklamy mimo jiné i na území Prahy 7 zpřísňuje.  
Soudy ale neřešily jen billboardy Prahy 7. Známý je například spor o obří LED obrazovku, která promítala 
reklamy na domě u Nuselského mostu. Ten se především kvůli obstrukcím provozovatele obrazovky táhl 
14 let a skončil až u Vrchního soudu. Letos v únoru nakonec obrazovka nad Nuselským údolím zmizela.  
Kverulant "poslal" billboardy k soudu i v případě Prahy 4, konkrétně šlo o dvě LED obrazovky na 
spořilovském úseku Jižní spojky. Koncem loňského března billboardům vypršelo povolení, přesto jsou 
dodnes v provozu. Stavební úřad Prahy 4 nakonec nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy 
vypnout. "Zároveň úřad zahájil řízení o odstranění stavby. Nyní, po téměř roce od vydání zákazu 
billboardy používat, jsou billboardy stále v provozu. Proto Kverulant dnes žádá po Praze vysvětlení, jak 
to možné. Chce také vědět, co Praha 4 udělala pro to, aby byl nelegální LED billboard konečně 
odstraněn, a zda úřad pokutoval billboardáře za neuposlechnutí předběžného nařízení oba LED 
billboardy vypnout," popisuje spolek Kverulant.  
Postup Prahy 7 se ale Kverulantovi nelíbí i proto, že veřejně deklarovaný boj proti billboardům ve 
skutečnosti znamená, že zde budou billboardy i za mnoho let. "Za pět let dostaneme do stavu bez 
billboardů, který bude právně jistý," hájí nastavenou taktiku Vokuš a potvrzuje tak další roky billboardů 
na Praze 7.  
 

URL| https://nasregion.cz/praha/boj-s-billboardy-na-praze-7-radnice-uzavira-nove-smlouvy/  
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91. Soud se zastal Kverulanta, který chce uspořádat shromáždění v areálu Hradu      

16.04.2021  nasregion.cz - Redakce  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Dnešní verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 

https://nasregion.cz/praha/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-shromazdeni-v-arealu-hradu/
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hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

URL| https://nasregion.cz/praha/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-shromazdeni-v-
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92. Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora      

19.06.2021  epravo.cz   
klíčová slova: Kverulant; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy bude možný i bez testu / Podle soudu jsou úroky za 
nadměrné odpočty DPH nízké, správa se odvolala / Soud zrušil opatření, které nařizuje test před 
návratem individuální dopravou / Spolky žádají nápravu škod po otrávené Bečvě podle zákona o 
ekologické újmě / Vojtěch: Ministerstvo prohrálo 17 sporů o protikoronavirová opatření / Zásah v úřadu 
vlády byl podle zákona, řekli Šlachta a nejvyšší žalobce Zeman  
 

Vážení čtenáři,  
 

přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden.  
 

Přeji Vám hezký víkend  
 

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA  
 

EPRAVO.CZ  
 

ČR podle Evropské komise špatně vybírala cla, chce 2,1 miliardy Kč  
 

Evropská komise požaduje po České republice zhruba 2,1 miliardy korun (82,5 milionu eur) za špatné 
vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. ČTK o tom informovala Celní správa 
ČR a informaci následně potvrdila EK. Peníze komise požaduje i po dalších státech EU kvůli tomu, že 
podhodnotily hodnotu dovezeného zboží z Číny. Vedlo to k nižším příjmům rozpočtu EU. Celní správa se 
závěry komise nesouhlasí a bude nadále o této záležitosti jednat.  
 

Zásah v úřadu vlády byl podle zákona, řekli Šlachta a nejvyšší žalobce Zeman  
 

Policie postupovala před osmi lety při zásahu v úřadu vlády, po němž padl Nečasův kabinet, podle 
zákona. V pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl někdejší šéf Útvaru pro odhalování 
organizovaného zločinu Robert Šlachta a v Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi končící 
nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle místopředsedy opozičních lidovců Jana Bartoška byl zásah 
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krajně nešťastný a kauza dodnes nemá výsledky. Podle poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka justice 
funguje pomalu.  
 

Soud zrušil opatření, které nařizuje test před návratem individuální dopravou  
 

Pražský městský soud dnes zrušil jako nepřiměřenou a protizákonnou část opatření ministerstva 
zdravotnictví, podle které je možné z některých zemí před návratem do České republiky individuální 
dopravou vyžadovat negativní test na covid-19. Pro návrat veřejnou dopravou povinnost zachoval. V 
tiskové zprávě to uvedl soudce Štěpán Výborný. Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území 
Česka při cestě individuální dopravou je nyní nutné jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem 
nákazy, tedy těch, které spadají do tmavě červené kategorie. Opatření soud zrušil k 17. červnu. Ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zváží další postup včetně kasační stížnosti.  
 

K Babišovu návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů se staví vláda neutrálně  
 

Neutrální stanovisko zaujala dnes vláda k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) zmrazit 
v příštím roce platy ústavních činitelů, řekla novinářům po jednání kabinetu ministryně financí Alena 
Schillerová (za ANO). Sociální demokraté před zasedáním podpořili myšlenku, aby odměny nestouply, 
kritizují ale snahu o změnu způsobu výpočtu platů. Kvůli tomu, že se týká soudců, narazil návrh na 
nesouhlas části justice. Podle předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance je v části týkající 
se platů soudců neústavní. Před možnými neústavními následky varuje i Nejvyšší soud.  
 

NSS se bude zabývat otázkou, zda je Hrad veřejným prostranstvím  
 

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Právě Kverulant 
dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornil ČTK na podání stížností. NSS už podle své 
databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl.  
 

Květnové opatření s povinnou ochranou dýchacích cest bylo podle NSS nezákonné  
 

Opatření o povinné ochraně dýchacích cest, které platilo na začátku května, bylo kvůli nedostatečnému 
odůvodnění a chybějící analýze rizik v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud (NSS) v pátek vyhověl 
návrhu muže z Brna a zpětně konstatoval nezákonnost mimořádného opatření, které vydalo 
ministerstvo zdravotnictví. Jeho zrušení už nebylo možné, dávno platí jiná nařízení. Na rozhodnutí NSS 
upozornil server Novinky.cz. Plné znění je k dispozici na úřední desce. Podle ministerstva zdravotnictví 
už bylo opatření nahrazeno novým.  
 

Zeman u soudu hájil privatizaci MUS, podle něj nešlo o strategickou firmu  
 

Prezident Miloš Zeman při svědecké výpovědi u soudu hájil prodej státního podílu v Mostecké uhelné 
společnosti (MUS), který v roce 1999 schválila jeho vláda. MUS podle něj nebyla strategickou 
společností a vláda byla ráda, že se menšinového podílu zbaví. Obžaloba tvrdí, že manažeři MUS stát při 
prodeji podvedli, protože Zemanův kabinet nevěděl, že skutečným nabyvatelem akcií firmy budou právě 
oni.  
 

Podle soudu jsou úroky za nadměrné odpočty DPH nízké, správa se odvolala  
 

Krajský soud v Brně rozhodl, že dvouprocentní úrok navýšený o základní sazbu ČNB, který vyplácí 
finanční správa za dlouhodobě zadržované nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty (DPH), je 
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nedostatečný a jeho výše odporuje judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Podle soudu by úrok z 
odpočtů měl činit 14 procent. ČTK to sdělila poradenská společnosti BDO, která soudní spor s finanční 
správou iniciovala. Finanční správa na dotaz ČTK sdělila, že Odvolací finanční ředitelství proti rozsudku 
podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy bude možný i bez testu  
 

Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy covidem nebude od čtvrtka v případě individuální 
dopravy podmíněný předchozím negativním testem na nový koronavirus. Lidé vracející se ze zemí 
zařazených do tmavě červená kategorie ale budou muset jít na PCR test nejpozději 14 dní po návratu do 
Česka. Do doby předložení negativních výsledků se na ně bude vztahovat omezení volného pohybu, 
informoval dnes Kryštof Berka z tiskového oddělení resortu. Původní opatření zrušil v pondělí Městský 
soud v Praze s platností od čtvrtka 17. června. Podle soudu omezovalo právo na návrat občanů do ČR 
zaručené Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo proto dnes vydalo nové opatření. Úřad nadále 
zvažuje kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).  
 

Spolky žádají nápravu škod po otrávené Bečvě podle zákona o ekologické újmě  
 

Organizace Arnika, Český rybářský svaz a spolek Vsetínské fórum dnes podaly k České inspekci životního 
prostředí (ČIŽP) žádost, aby v souvislosti s řešením nápravy škod po loňské ekologické havárie na Bečvě 
postupovala podle zákona o předcházení ekologické újmě. Sdružení si od žádosti slibují, že se tím zvýší 
tlak na hledání viníka, uvedl na tiskové konferenci Jindřich Petrlík z Arniky. Viník je zatím neznámý, 
policie se po obdržení znaleckého posudku případem stále zabývá.  
 

Vojtěch: Ministerstvo prohrálo 17 sporů o protikoronavirová opatření  
 

Ministerstvo zdravotnictví dosud prohrálo 17 soudních sporů o mimořádná protikoronavirová opatření. 
Při dnešních sněmovních interpelacích to řekl ministr Adam Vojtěch (ANO) . Ministerstvo naopak podle 
Vojtěcha vyhrálo 65 sporů, dalších 35 řízení soudy zastavily.  
 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz  
 

URL| https://www.epravo.cz/top/clanky/pravo-na-vikend-tyden-v-ceske-justici-ocima-sefredaktora-
113169.html  

« zpět na obsah   
    
   

93. Kde prodávali špatný benzin a naftu? Nový přehled pokut od ČOI      

10.08.2021  penize.cz - Petr Kučera  
klíčová slova: Kverulant (2); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Projděte si seznam pokut za prodej nekvalitních pohonných hmot, které nabyly právní moci v posledních 
osmi měsících.  
 

Vysokou pokutu 1,5 milionu korun za prodej nekvalitního benzinu dostala síť čerpacích stanic OMV. 
Česká obchodní inspekce původně uložila pokutu dokonce 2,5 milionu, po odvolání ji snížila. Kontrola na 
Domažlické ulici v Plzni proběhla už na konci loňského července, rozhodnutí však nabylo právní moci 
teprve před pár dny.  

https://www.penize.cz/doprava/426728-kde-prodavali-spatny-benzin-a-naftu-novy-prehled-pokut-od-coi
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"Benzin, který OMV prodávala jako vysokooktanový, přitom jen tak tak vyhověl normě pro běžný benzin 
Natural BA 95. Riziko poškození motoru je vzhledem k výši odchylky vysoké. Ještě horší je naměřený 
vysoký konec destilace. Ten signalizuje kontaminaci benzinu naftou," říká Vojtěch Razima, šéf obecně 
prospěšné společnosti Kverulant.org, jejíž tlak přinesl před deseti lety průlom ve zveřejňování výsledků 
kontrol. Čerpací stanice prodávala špatný benzin 11 dní a od odběru vzorku do zákazu prodeje uběhlo 
přibližně 30 hodin. Za tu dobu ho prodala 1445 litrů.  
 

I díky zveřejňování výsledků kontrol je čím dál složitější narazit na čerpací stanici, která úmyslně a 
dlouhodobě podvádí spotřebitele. Klesá jak počet nedostatků zjištěných při kontrolách, tak jejich 
závažnost. Častěji než dřív jde o nekvalitní palivo přebrané od jinak spolehlivého dodavatele, nebo 
relativně menší odchylky od normy. To je viditelný rozdíl oproti situaci, která v Česku byla ještě na 
začátku minulého desetiletí, než ČOI přestala tajit konkrétní jména.  
 

V dnešním přehledu přinášíme pokuty, které nabyly právní moci od loňského prosince (poté, co jsme 
zveřejnili jejich předchozí seznam) do letošního července. Seřadili jsme je od nejvyšší k nejnižší. Některé 
kontroly přitom proběhly výrazně dřív, jestliže se firma odvolala a čekalo se pak na konečné rozhodnutí. 
A naopak: Za řadu letošních kontrol zatím pravomocná pokuta nepadla, proto o nich ČOI neuvádí 
konkrétnější informace. Spotřebitel se obvykle dozví výsledky až s velkým zpožděním – včas ho má 
nicméně chránit zákaz prodeje zbytku nekvalitního paliva, který ČOI hned po kontrole ukládá.  
 

Nejnovější pokuty:  
 

Provozovatelé čerpacích stanic se nejčastěji brání tím, že kvalitu pohonných hmot nedokážou ovlivnit 
(zvlášť jde-li o malého provozovatele) a musejí se spoléhat na svého dodavatele. Zdůrazňují, že udělali 
všechno, co bylo v jejich silách, aby prodeji nevyhovujících produktů předešli. Také síť OMV u zmíněné 
pokuty argumentovala tím, že ke kontaminaci došlo neúmyslným jednáním řidiče dodavatele 
pohonných hmot. Podle zákona je ale odpovědnost provozovatelů objektivní, tedy v zásadě se nepřihlíží 
k zavinění. Případnou náhradu škody pak můžou požadovat po dodavateli.  
 

Například jedna z předloni pokutovaných čerpacích stanic odebírala benzin od státem vlastněné 
společnosti Čepro. Přestože reklamaci nekvalitní dodávky pak Čepro uznalo, státní inspekce dala pokutu 
provozovateli čerpací stanice. Ten uvádí, že je malou rodinnou firmou a přes veškerou snahu nemá 
takové finanční a technologické možnosti, aby každou dodávku pohonných hmot nejdřív poslala na 
preventivní rozbor.  
 

Zjišťovat a dokazovat, kdo zavinil porušení povinnosti v případech, které jsou výsledkem činnosti řady 
jednotlivců (firem), by bylo obtížné a zdlouhavé. Aby to měl stát jednodušší, ukládá podnikatelům 
pokuty za "výsledek" – tedy bez ohledu na zavinění a bez ohledu na případné porušení povinnosti ze 
strany smluvního partnera. Takový postup podpořil třeba i Nejvyšší správní soud.  
 

Vysvětlení nedostatků  
 

A co vlastně pro vaše auto znamenají zjištěné nedostatky? Takhle je vysvětlují ČOI a Kverulant:  
 

Nižší bod vzplanutí indikuje kontaminaci nafty benzinem v důsledku provozní chyby. Odchylka může 
způsobit zhoršení jízdních a bezpečnostních vlastností.  
 

Vysoký obsah síry, respektive jejich sloučenin, způsobuje korozi barevných kovů, hrozí tedy poškození 
palivového systému vozidla. Dochází také k vyšším emisím oxidů síry do ovzduší.  
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Teplota filtrovatelnosti CFPP: Nedodržení požadované teploty filtrovatelnosti je důsledkem 
nedostatečné obměny zásob motorové nafty. Nevyhovující teplota filtrovatelnosti negativně ovlivňuje 
startovatelnost vozidla a může mít za následek, zejména v zimním období, ucpání palivového filtru 
(případně palivového potrubí) a následně přerušení dodávky paliva.  
 

Nižší oktanové číslo může především snižovat odolnost proti klepání (samozápalu), dochází ke 
zhoršenému spalování, riziku tvorby karbonových usazenin, snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby 
paliva. Dojít může až k mechanickému poškození hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů.  
 

Vysoký konec destilace signalizuje kontaminaci benzínu naftou. Automobilový benzin má být téměř 
odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují výše vroucí podíly, nejsou schopny se 
před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou dobře shořet a vytvářejí ve výfukových 
plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze.  
 

Tlak par ovlivňuje startování motoru v zimním období a provozní bezpečnost při manipulaci, v letním 
období pak má vliv na ztráty benzinu. Čím je tlak par vyšší, tím snadněji lze nastartovat motor a rychleji 
ho zahřát na potřebnou provozní teplotu. Vyšší tlak par však na druhé straně způsobuje vyšší ztráty při 
uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak příliš vysoký, může způsobit tvorbu takzvaných 
parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně 
běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru. Z výše uvedených důvodů 
je u pohonných hmot určených pro zimní provoz požadován vyšší tlak par, pro letní období je 
požadován nižší tlak par.  
 

Obsah kyslíku: Pro spotřebitele je nejvýhodnější benzin neobsahující kyslík, složený pouze z uhlovodíků, 
protože má největší výhřevnost. Každý přídavek kyslíkaté látky snižuje výhřevnost benzinu. Každý 
přídavek kyslíkaté látky však zlepšuje spalování a průkazně vzniká méně emisí oxidu uhelnatého, 
případně i dalších. To je důvod, proč současná norma připouští až 2,7 % kyslíku v benzinu (při zahrnutí 
nejistoty měření tze tolerovat až 2,9 %). Obsah kyslíku v benzinu nad tuto hodnotu je nutné hodnotit 
jako poškozování zákazníka, který při nákupu dostává méně energie, což se projeví větší spotřebou 
paliva. Nelze však prokázat jakýkoliv negativní vliv na motor, dokonce lze mluvit o pozitivním vlivu, 
vzhledem ke zlepšenému spalování.  
 

Indukční perioda (oxidační stabilita) sleduje rychlost reakcí s kyslíkem. Důsledkem oxidační nestability je 
tvorba pryskyřic a riziko zalepení vstřikovacího systému. Odchylka a nedodržení minimální požadované 
oxidační stability může být způsobena pouze v důsledku odlišného složení vlivem výrobní chyby nebo 
úmyslné manipulace s palivem. Riziko poškození spotřebitele (resp. vozidla) je v konkrétním případě z 
našeho přehledu vzhledem k výši odchylky velmi vysoké.  
 

============================================  
Čím dál lepší  
--------------------------------------------  
- Čerpací stanice v Česku loni prodávaly nejkvalitnější pohonné hmoty v novodobé historii. Jenom půl 
procenta vzorků, které inspektoři loni odebrali při kontrolách, nevyhovělo normám. Konkrétně šlo o 12 z 
celkem 2251 vzorků – z toho devět u motorové nafty, dva u benzinu a jeden u etanolu. ČOI prověřuje 
každý rok přibližně 2600 vzorků pohonných hmot. Loni jich bylo kvůli koronaviru méně.  
- Pro srovnání: Za celý rok 2019 nevyhovělo 0,7 procenta vzorků. V letech 2015 až 2018 se podíl 
pohyboval kolem jednoho procenta, v letech 2012 až 2014 to byla tři procenta, v letech 2008 až 2011 
dokonce kolem pěti procent.  
- I počet pokut dlouhodobě klesá. V letech 2020 i 2019 jich nabylo právní moci deset, zatímco v roce 
2016 skoro třicet a třeba v roce 2012 kolem sedmdesáti.  
- V letošním prvním pololetí se kvalita pohonných hmot podle ČOI mírně zhoršila, podíl těch 
nevyhovujících meziročně stoupl na 1,2 % z loňských 0,7 %. ČOI od ledna do června odebrala 1376 
vzorků, z toho 16 nesplňovalo normy (sedmkrát LPG, šestkrát nafta, dvakrát biolíh a jednou benzin).  
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============================================  
 

============================================  
Kdo srovnává, ten jede. Levněji!  
--------------------------------------------  
Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení 
nebo havarijko rádi sjednali:  
 

============================================  
 

============================================  
A jedeme dál!  
--------------------------------------------  
- Americký obr od BMW. Je jak hrozně rychlá stodola  
- Musk může Teslu pohřbít stejně rychle, jako ji nakopl. Revoluce, nebo bublina?  
- Škodovky pro fajnšmekry: Stojí Octavia RS a Scout za milion?  
- Na dosah vrcholu. Otestovali jsme Audi Q5  
- Rozumná volba mezi auty, která se kupují srdcem. Testovali jsme Mustanga  
 

============================================  
 

============================================  
 

--------------------------------------------  
 

Už nás sledujete?  
 

Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!  
 

============================================  
URL| https://www.penize.cz/doprava/426728-kde-prodavali-spatny-benzin-a-naftu-novy-prehled-
pokut-od-coi  

« zpět na obsah   
    
   

94. Premiér Fiala a pět adeptů na ministry, jižní Morava bude mít ve vládě silné 
zastoupení      

18.11.2021  nasregion.cz - Jan Štoll  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Kromě premiéra Petra Fialy (ODS) by mělo v novém vládním kabinetu zasednout několik ministrů z jižní 
Moravy. Potvrzeni jsou: Vlastimil Válek (TOP 09), Pavel Blažek (ODS), Mikuláš Bek (STAN), Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL) a Anna Hubáčková (KDU-ČSL).  
 

Prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem Petra Fialu (ODS) na zámku v Lánech 26. listopadu, oznámil 
to 17. listopadu Fiala po schůzce s prezidentem v Ústřední vojenské nemocnici. Na té mu také přestavil 
jména členů budoucího vládního kabinetu. Krom nového ministerského předsedy Fialy se do vládních 
křesel rekrutují přímo z Brna hned tři kandidáti, další dva pak z jižní Moravy.  

https://nasregion.cz/premier-fiala-a-pet-adeptu-na-ministry-jizni-morava-bude-mit-ve-vlade-silne-zastoupeni-241272/
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Prvním brněnským politikem je budoucí ministr spravedlnosti Pavel Blažek, stejný post zastával už v 
letech 2012 a 2013. Ze všech jihomoravských kandidátů má zároveň nejblíže k Fialovi. "Zajistit chod 
justice, dokončit nový trestní řád, a pokud možno výrazně se posunout v tvorbě nového občanského 
soudního řádu. To jsou asi ty nejpodstatnější výzvy, které před novým ministrem spravedlnosti leží," 
uvedl dříve Blažek. Jeho jméno ale budilo kontroverze ještě před oficiálním ohlášením. "Kverulant.org 
protestuje, aby se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Blažek naprosto selhal jako 
zástupce státu v kauze Diag Human," uvedla organizace. Ta detailně popisuje jeho roli ve sporu za 14,5 
miliardy korun v kauze nazvané "Wanted Pavel Blažek alias Don Pablo". Jeho jméno, primátorky 
Markéty Vaňkové a náměstka Roberta Kerndla, také zaznělo v souvislosti s vyšetřováním Policie ČR a 
NCOZ, kvůli podezření kupčení s brněnským majetkem.  
 

Horké křeslo ministra zdravotnictví připadne předpokládanému kandidátu, má jím být rodák z brněnské 
Líšně Vlastimil Válek. Ten je dosud přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny ve Fakultní 
nemocnice Brno. Čeká jej zvládnutí páté vlny epidemie koronaviru. "Za koalici Spolu však musím dodat, 
že trváme na tom, aby očkování nebylo povinné," uvedl Válek.  
 

Senátor za obvod Brno-město Mikuláš Bek by se měl stát ministrem pro evropské záležitosti. Je také 
rektorem Masarykovy univerzity. Resort chce vítězná koalice zřídit i kvůli blížícímu se českému 
předsednictví Evropské unii. Podle Beka by měl ale fungovat po celé volební období. "V řadě zemí už to 
tak mají. Záleží na nastavení pravomocí, rolí a reálného obsahu úřadu," uvedl. Bek nemá historicky 
nejlepší vztahy s prezidentem Zemanem. A to poté, co chtěl Miloš Zeman v roce 2013 při návštěvě Brna 
vystoupit před studenty Masarykovy univerzity v předvolebním období, Bek mu to jako rektor 
neumožnil. Ačkoliv jej Bek po volbách z kraje roku 2014 pozval na přednášku, Zeman odmítl a přestal jej 
zvát na oslavy vzniku samostatného Československa spojené s předávání státních vyznamenání.  
 

Zastoupení v budoucí vládě budou mít i další jihomoravští politici. Ministryní pro životní prostředí by se 
měla stát senátorka Anna Hubáčková. Ta je od roku 2020 zastupitelkou Jihomoravského kraje, do roku 
2018 byla starostkou Ratíškovic na Hodonínsku, v nichž se narodila. "Beru to jako velkou zodpovědnost. 
Nebojím se toho," uvedla s tím, že se zaměří na témata klimatické změny, sucha, vody a odpadů.  
 

Ministrem zemědělství by se měl pak stát Zdeněk Nekula. Ten je v současnosti starostou Těšetic na 
Znojemsku. "Je schopný manažer, je to člověk, který má v oboru zkušenosti," charakterizoval jej 
europoslanec Tomáš Zdechovský. Nekula byl také ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a 
lesnického fondu, v době, kdy byl ministrem zemědělství současný šéf lidovců Marian Jurečka.  
URL| https://nasregion.cz/premier-fiala-a-pet-adeptu-na-ministry-jizni-morava-bude-mit-ve-vlade-silne-
zastoupeni-241272/  

« zpět na obsah   
    
   

95. PRAHA: Paní starostce do vínku      

25.12.2021  neviditelnypes.cz - Jiří Macků, Neviditelný pes  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace  

 

Odkaz na originál   

"Svoji novou pozici přijímám s velkou pokorou a odpovědností."  
 

Slyšeli jste už někdy takové zaklínadlo? Že no, a to dost často? Není divu, vždyť podobných se vynoří 
úplná záplava především v době voleb kdekoli, kamkoli a do čehokoli. Toto nejčerstvější prohlášení 
vypadlo z nové starostky Prahy 2, což katastrálně představuje části Nového Města, Vinohrad a Nuslí s 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/praha-pani-starostce-do-vinku.A211223_114943_p_politika_wag
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Vyšehradem. Tou se – po přechodu dosavadní Jany Černochové do funkce ministryně obrany – stala 
dosavadní místostarostka Alexandra Udženija.  
 

Obchodní manažerka a finanční ředitelka, již téměř dvacet let členka ODS (jak také jinak, když otec 
podnikatel je rodinným přítelem Václava Klause st.) a v období 2016-20 první místopředsedkyní této 
strany. Rodačka z Bělehradu, hlavního města Srbska, se rozhodla spojit svou politickou kariéru s osudem 
hlavního města Česka. Zatím ji dělá na komunální úrovni: od roku 2006 jako zastupitelka a radní 
městské části Praha 2 (mj. v oblasti sportu), a po dalších čtyřech letech navíc v roli radní hlavního města, 
mj. pro oblast majetkovou.  
 

Nová nadržená radní: chutě k dílu  
 

Nyní poněkud odbočme a navíc se vraťme přesně o osm měsíců zpět. V březnu 2010 jsme ve spolupráci 
s radnicí městské části Praha 1 na budově bývalé hospůdky U Herclíkův Pštrossově ulici slavnostně 
odhalili pamětní desku připomínající, že právě zde byli před šedesáti lety zatčeni hokejisté, jimž bylo pár 
hodin před tím vrchnostensky znemožněno odletět do Londýna obhajovat titul mistrů světa.  
 

To byla pieta, jak se s ní ztotožnilo vedení radnice Praha 1. V listopadu téhož roku nová radní na 
magistrátu Alexandra Udženija převzala do referátu i majetek hlavního města – a už za několik měsíců, v 
květnu 2011, byl štvanický zimní stadión, navzdory protestům historiků i Pražanů, vydán k likvidaci. Tak 
zase vypadala pieta v představě magistrátu města, které právě na tomto stadiónu v roce 1947 
oslavovalo titul hokejových mistrů světa.  
 

A tím to pro pí radní skončilo, i když ji obecně prospěšná protikorupční organizace Kverulant.org 
obvinila z účelového zbourání unikátního historického objektu. Podle ní byl stadion do zanedbaného 
stavu uveden úmyslně, protože radní pro majetek byla zkorumpovaná firmou Meridianspa, která na 
místě zbořeného stadionu chtěla postavit hotel. "Existuje důvodné podezření, že je demolice nezákonná 
a tím byl spáchán trestný čin,"  
tvrdil Kverulant.org. "Podle zákona za památkově chráněnou budovu odpovídá její vlastník, kterým je v 
tomto případě město. Alexandra Udženija měla povinnost jako radní pro majetek o kulturní památku 
pečovat."  
 

Ukvapeně rozhodnutá a okamžitě provedená demolice, bez jakékoli odborné diskuse či názoru Pražanů, 
vzbudila velké rozhořčení. Marně protestovali i památkáři: "Stadion konstrukcí představuje 
pozoruhodnou technickou památku, která je dokladem rané sportovní stavby meziválečného období." I 
proto byl, spolu s funkcionalistickou budovou kavárny, v roce 2000 vyhlášen kulturní památkou.  
 

"Jsem rozčarován, zklamán, pobouřen. Nikdy bych demolici stadionu na Štvanici nedovolil!" zlobil se 
bývalý pražský primátor Pavel Bém. Zcela pomíjivou myšlenkou se ukázalo být alespoň zachování torza 
jižní tribuny, v němž chtěli památkáři umístit jakýsi pomníček českého hokeje. "Nechápu, jak to mohl 
někdo dopustit. Nemohu uvěřit. Bolí to," okomentovala konec oblíbeného stánku ikona 
československého hokeje Karel Gut.  
 

Netuším, jaký vztah má A. Udženija k původně ´vyfasovanému´ sportu, konkrétně k hokeji. Ten je v její 
rodné zemi na okraji zájmu, v žebříčku IIHF je srbská reprezentace až na 30. místě. Snad proto se bez 
zájmu k naší slavné hokejové historii otočila zády.  
 

Sliby se slibují, a blázni dobruslili  
 

Aby veřejnost trochu uklidnila, hned ohlásila velkolepé plány a ještě do konce června 2011 hodlala 
předložit magistrátní radě návrhy, jak dál naložit se zpustlým areálem, protože ledová plocha měla na 
Štvanici zůstat. "Je pro nás naprostou prioritou tam mít zimní stadión," zdůraznila sebevědomě. "Máme 
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vizi obnovit tam kluziště a zřídit muzeum hokeje. Jednoznačně trvám na tom, že musí být obnovena 
plocha pro veřejné bruslení. To je tak zásadní prioritou, že na tento projekt se jednoznačně peníze 
najdou. O tom nepochybuji," prohlásila – velkohubě, jak to tak politici umějí - v říjnu 2011 pro Pražský 
deník.  
 

Jak vypadá skutečnost přesně po deseti letech? Navzdory silným slovům z magistrátu neexistuje žádná 
připomínka slávy čs. hokeje, ani slibovaný nový moderní bazén místo zrušeného oblíbeného koupaliště, 
natož ten zimní stadión, jehož umělá ledová plocha veřejnosti tak chybí. Nic nezůstalo ani z jejích 
občansko-demokratických slibů. Jenom je tu i nadále stále ta vysmátá ambiciózní paní radní a nová 
starostka se svými zásadními prioritami. Sliby se slibují a blázni se radují, leč na Štvanici už nikdy bruslit 
nebudou.  
 

Pokud Alexandra Udženija přijala svou novou pozici starostky s velkou pokorou a odpovědností, bylo by 
velmi vhodné, kdyby se ještě alespoň dodatečně pokorně omluvila za to, co naší sportovní historii 
provedla, i za to, co všechno jenom naslibovala. A také aby se, s odpovědností sobě vlastní, postarala o 
nápravu. Jinak si jenom upevní pozici dalšího nedůvěryhodného žvanila ve vrcholné politické funkci.  
URL| https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/praha-pani-starostce-do-
vinku.A211223_114943_p_politika_wag  

« zpět na obsah   
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96. Ministerstvo mělo vydat zprávu vyšetřovatelů o Čapím hnízdě, rozhodl soud      

22.03.2021  CT24.cz - dolejsim  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Když ministerstvo financí neposkytlo žadatelům zprávu evropského úřadu OLAF o kauze Čapí hnízdo, 
jednalo nezákonně. Rozhodl tak pražský městský soud, na který se obrátila organizace Kverulant, když 
ministerstvo odmítlo její žádost. Rozhodnutí úřadu soud zrušil a vrátil žádost k novému projednání.  
 

Evropský Úřad pro boj s podvody (OLAF) se zabýval podezřením, že v době, kdy dostala Farma Čapí 
hnízdo dotaci z programu pro malé a střední podniky, byla vlastnicky napojena na Agrofert. Vyšetřování 
dokončil v prosinci 2017 s tím, že existuje podezření na dotační podvod.  
 

Závěrečnou zprávu poslal ministerstvu financí, které z ní v lednu následujícího roku zveřejnilo tři 
odstavce. Když organizace Kverulant žádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím o celé 
její znění, ministerstvo to odmítlo, s argumentem, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Podle městského soudu to bylo špatně. Rozhodnutí ministerstva financí zrušil a vrátil k novému 
projednání.  
 

Ve sporu jde ovšem již spíše o princip, protože celé znění zprávy mezitím zveřejnily Hospodářské noviny.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Agrofertu, jehož vlastníkem tehdy byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO). V prosinci 
2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem 
byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani 
podnikatelský důvod.  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3286860-ministerstvo-melo-vydat-zpravu-vysetrovatelu-o-capim-hnizde-rozhodl-soud


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 124 

 

 

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou 
dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se 
společnost vrátila pod Agrofert.  
 

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma 
otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 
2016 na schůzi sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.  
 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3286860-ministerstvo-melo-vydat-zpravu-vysetrovatelu-o-
capim-hnizde-rozhodl-soud  

« zpět na obsah   
    
   

97. Kverulant uspěl. Soud se zastal organizace, která chystá shromáždění na 
Pražském hradě      

16.04.2021  CT24.cz - manakv  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
 

Spolek mluví o aroganci a papalášství  
 

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3298575-kverulant-uspel-soud-se-zastal-organizace-ktera-chysta-shromazdeni-na-prazskem-hrade
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Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

Prezident Miloš Zeman ještě před vypuknutím koronavirové epidemie čelil kritice, že za jeho éry se 
Pražský hrad příliš uzavřel veřejnosti. Mnoha lidem se nelíbilo, že areál po zavedení plošných 
bezpečnostních kontrol v létě 2016 fakticky přestal být průchozí, kritizovali i dlouhodobé uzavření části 
zahrad, například Jeleního příkopu.  
 

Tato omezení Hrad opustil na začátku nynějšího měsíce, kdy plošné kontroly odvolal a veřejnosti otevřel 
Královskou zahradu, Jižní zahrady po Plečnikovu vyhlídku a Horní Jelení příkop, kde se opravovala 
kanalizace. Nádvoří a další objekty Hradu ponechal kvůli pandemii uzavřené.  
 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3298575-kverulant-uspel-soud-se-zastal-organizace-ktera-
chysta-shromazdeni-na-prazskem-hrade  

« zpět na obsah   
    
   

98. Ministerstvo trvá na tom, že nemohlo zveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu. 
Obrátilo se na Nejvyšší správní soud      

21.05.2021  CT24.cz - Aleš Ligas  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulantovi; organizace; Razima; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí trvá na tom, že žadatelům nemohlo poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo, sdělil ČT mluvčí resortu Michal Žurovec. 
Ministerstvo trvá na tom, že nebylo možné zprávu zveřejnit kvůli probíhajícímu trestnímu řízení. Proti 
březnovému rozhodnutí Městského soudu v Praze, který označil postup ministerstva za nezákonný, se 
resort brání kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

"Vzhledem k tomu, že náš tehdejší postup považujeme za zákonný a jediný možný, podali jsme proti 
rozsudku kasační stížnost," uvedl Žurovec.  
 

Ministerstvo nesouhlasí s březnovým rozsudkem pražského městského soudu, který rozhodnutí 
ministerstva zrušil a nařídil mu věc znovu projednat. Podle pravomocného rozsudku musí ministerstvo 
spolku Kverulant uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 tisíc korun.  
 

Městský soud prohlásil postup ministerstva financí za nezákonný. Předseda soudního senátu Milan 
Tauber při vynesení rozsudku konstatoval, že úřad své rozhodnutí opřel o ustanovení informačního 
zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení, což soud 
považoval za chybu.  
 

"Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o 
činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh 
– zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima prohlásil březnový rozsudek za úspěch pro veřejnost, 
které bude příště těžší odepřít přístup k důležitým informacím. Ministryně financí Alena Schillerová (za 
ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3315085-ministerstvo-trva-na-tom-ze-nemohlo-zverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-obratilo-se
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Ministerstvo ale stále trvá na tom, že jeho postup byl zákonný. "Ministerstvo financí v této záležitosti 
sahající do roku 2017 postupovalo plně v souladu s požadavkem Evropské komise i Městského státního 
zastupitelství, podle kterých bylo zveřejnění zprávy v plném rozsahu vzhledem k probíhajícímu 
vyšetřování nepřípustné. Neprodleně poté, co jsme byli v dubnu 2018 státním zastupitelstvím 
informování, že zveřejněním zprávy již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, Ministerstvo 
financí zprávu poskytlo," zdůvodnil podání kasační stížnosti Žurovec.  
 

Zpráva OLAF se dostala na veřejnost neoficiální cestou  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Premiér Andrej Babiš (ANO), kterého v případu Čapího hnízda stíhá polciie, nezávislost evropského 
úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo financí po obdržení zprávy 
OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. Protože projekt přestal být 
financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3315085-ministerstvo-trva-na-tom-ze-nemohlo-zverejnit-
zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-obratilo-se  

« zpět na obsah   
    
   

99. Za telefonát o možné bombě na pražském Hradčanském náměstí má šéf 
Kverulanta podmínku      

27.05.2021  CT24.cz - mor  
klíčová slova: Razima (5); Kverulant; kverulanta; organizace; Razimovi; Vojtěchu  

 

Odkaz na originál   

Za telefonát na městskou policii oznamující možnou bombu ve vracích dodávek zaparkovaných na 
Hradčanském náměstí v Praze potvrdil odvolací soud řediteli organizace Kverulant Vojtěchu Razimovi 
šestiměsíční podmíněný trest. Zamítl mužovo odvolání a odsoudil ho za šíření poplašné zprávy. Razima 
vinu odmítá. Novinářům po skončení jednání řekl, že měl oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta 
nebezpečná.  
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3317814-za-telefonat-o-mozne-bombe-na-prazskem-hradcanskem-namesti-ma-sef-kverulanta-podminku
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Muž loni v dubnu zavolal na tísňovou linku pražských strážníků. Nelíbily se mu dvě dodávky zaparkované 
před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19, jejichž prodej byl v té době 
zakázán. Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu 
pak ředitel organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Na místo proto vyjeli záchranáři, 
policisté a hasiči. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici.  
 

Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Pytlouna využil Razima policejní složky pro své osobní 
účely. "Určitým arogantním způsobem stupňoval tlak na policii, aby konala to, co chce," prohlásil. 
Doplnil, že nepovažuje podobné výhrůžky bombou za bagatelní. Často se kvůli nim musí evakuovat celé 
budovy či přijímat další policejní opatření.  
 

Šestiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou jeden a půl roku označil Pytloun za velmi mírný. 
Razima totiž spáchal čin v době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené 
sazbě od dvou do osmi let, kterou mu prvoinstanční soud mimořádně snížil. "Ale o tom, zda k tomu byly 
důvody, lze úspěšně pochybovat," uvedl předseda senátu. Protože se státní zástupce neodvolal, nemohl 
však s trestem nic dělat.  
 

"Jsem z toho velmi smutný," reagoval na verdikt Razima. Podle něj se nyní budou občané bát zavolat při 
podezření na policejní linku, aby nečelili stíhání. Muž trvá na tom, že byl o nebezpečnosti dodávek na 
Hradčanském náměstí přesvědčen. Možné nebezpečí si však uvědomil až v průběhu telefonátu. "Je mi 
líto, že se mi nepodařilo soud přesvědčit, že mé jednání bylo spíš prospěšné než škodlivé," uvedl. Dodal, 
že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.  
 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3317814-za-telefonat-o-mozne-bombe-na-prazskem-
hradcanskem-namesti-ma-sef-kverulanta-podminku  

« zpět na obsah   
    
   

100. Je Pražský hrad veřejným prostranstvím? Rozhodne o tom správní soud      

15.06.2021  CT24.cz - den  
klíčová slova: Kverulanta (2); Kverulant; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Ta dlouhodobě 
usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornila na podání stížností. NSS už podle své databáze řízení 
zahájil, zatím nerozhodl.  
 

Obecně prospěšná společnost označila to, že prezident Miloš Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke 
zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat v areálu Hradu shromáždění, kvůli kterému se začal 
situací zabývat městský soud.  
 

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa 
Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí.  
 

Sídlo prezidenta  
 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3326858-je-prazsky-hrad-verejnym-prostranstvim-rozhodne-o-tom-spravni-soud
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Resort vnitra ve stížnosti poukazuje na to, že areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými 
branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl 
konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý 
hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl.  
 

"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, respektive soudně vymahatelný nárok na změnu 
takového určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových a dalších hledisek jde do značné 
míry o rozhodnutí politické, nikoliv právní," stojí ve stížnosti ministerstva.  
 

"Kauza tak pro Kverulanta nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda 
bude kus našeho hlavního města patřit lidem nebo papalášům," reagoval v tiskové zprávě ředitel 
Kverulanta Vojtěch Razima.  
 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3326858-je-prazsky-hrad-verejnym-prostranstvim-
rozhodne-o-tom-spravni-soud  

« zpět na obsah   
    
   

INTERNET - ZPRAVODAJSTVÍ  

101. Pražské hřbitovy koupily pohřební mercedes za 3,4 milionu. Dráž než nový. 
Kverulant podává trestní oznámení      

14.01.2021  parlamentnilisty.cz - Tomáš A. Nový  
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Kverulantu; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org v závěru loňského roku odhalil, že se Správa pražských hřbitovů chystá koupit dva roky 
starý pohřební automobil mercedes za cenu vyšší, než byla cena vozu nového. Než k nákupu došlo, 
upozornil pražský magistrát. Marně. Vůz byl za 3,4 milionu korun zakoupen. Proto Kverulant podal 
trestní oznámení.  
 

Kverulant si také vyžádal informace od německého úpravce vozidel mercedes, firmy Kuhlmann-Cars, 
který se na podobná vozidla specializuje, a zjistil, že za 3,1 milionu korun by mohla mít Praha zcela nový 
vůz. Kverulant o problematickém nákupu počátkem prosince informoval vedení pražského magistrátu a 
chtěl věřit, že nákup bude zastaven. Nestalo se tak. Nákup byl realizován.  
 

Kverulant je přesvědčen, že nákup konkrétního předraženého vozu byl předem domluven s 
dodavatelem. Na nákup vozu sice hřbitovní správa vypsala výběrové řízení, ale jeho podmínky prý byly 
předem ušity pro jistého Jana Popeláře. Této hypotéze má nasvědčovat fakt, že se do soutěže přihlásil 
jako jediný dodavatel.  
 

Předražený nákup pohřebního vozidla není podle zástupce obecně prospěšné společnosti Kverulant.org 
zdaleka první podezřelý nákup organizace zodpovědné za pražské hřbitovy. Audit provedený v roce 
2017 společností Ernst & Young jich odhalil hned několik.  
 

Jedním z nejzásadnějších zjištění auditu byla zakázka za 42 milionů korun na likvidaci odpadu. Správa 
platila podle hmotnosti odvezeného množství. Jenže podle závěrů auditu odvezený odpad nijak nevážila 
ani neevidovala, takže nemohla mít přehled, za co vlastně více než 800 tisíc měsíčně platila.  
 

Kontrola dále ukázala na dvojici zakázek v celkové hodnotě přes tři miliony korun, kdy si nechala správa 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Prazske-hrbitovy-koupily-pohrebni-mercedes-za-3-4-milionu-Draz-nez-novy-Kverulant-podava-trestni-oznameni-650310
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hřbitovů zhotovit znalecký posudek na stav svého majetku. Jeho výsledkem bylo doporučení majetek 
zlikvidovat. Následně si správa od stejné firmy, která likvidaci doporučila, koupila nové zboží.  
 

"Takhle správa vyhodila dva elektromobily a za dvacet dní nato si koupila pět nových za cenu dvou 
milionů korun. Vedení navíc vůbec nedokázalo doložit, jakým způsobem byly elektromobily zlikvidovány. 
Podobně postupovala Správa pražských hřbitovů také v případě nákupu zahradní techniky. Stejná firma, 
od níž si ji organizace kupuje, dělala posudky na křovinořezy. Doporučila je vyměnit. A dodala nové. 
Správa navíc firmě nechala vyřazený materiál k likvidaci," dodává ve svém textu ředitel Kverulantu 
Vojtěch Razima.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Prazske-hrbitovy-koupily-pohrebni-mercedes-za-3-
4-milionu-Draz-nez-novy-Kverulant-podava-trestni-oznameni-650310  

« zpět na obsah   
    
   

102. Kverulant: Trestní oznámení za nákup předraženého pohřebního vozu      

14.01.2021  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (9); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org v závěru loňského roku odhalil, že se Správa pražských hřbitovů chystá koupit dva roky 
starý pohřební automobil Mercedes za cenu vyšší, než byla cena vozu nového. Než k nákupu došlo, 
upozornil na chystaný tunel pražský magistrát. Marně a vůz byl za 3,4 milionů korun zakoupen. Proto 
Kverulant dnes podal trestní oznámení.  
 

Kverulant v závěru roku 2020 odhalil, že Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního 
města Prahy, podepsala 19. listopadu kupní smlouvu (ZDE) na téměř dva roky starý pohřební automobil 
Mercedes-Benz E 200. Kupní cena činila přesně 3 387 879 korun. Vůz prodával živnostník Jan Popelář a 
má najeto 28 tisíc kilometrů. Přitom podobné vozy se v Německu prodávaly o téměř milion korun levněji 
(ZDE).  
 

Kverulant si také vyžádal informace od německého úpravce vozidel Mercedes, firmy Kuhlmann-Cars, 
který se na podobná vozidla specializuje, a zjistil, že již za 3,1 milionu korun by mohla mít Praha zcela 
nový vůz. Kverulant o problematickém nákupu počátkem prosince informoval vedení pražského 
magistrátu a chtěl věřit, že nákup bude zastaven. Nestalo se tak. Nákup byl realizován (ZDE).  
 

Kverulant je přesvědčen, že nákup konkrétního předraženého vozu byl předem domluven s 
dodavatelem. Na nákup vozu sice hřbitovní správa vypsala výběrové řízení, ale jeho podmínky byly 
předem "ušity" pro Jana Popeláře (ZDE). Této hypotéze také nasvědčuje fakt, že se do soutěže přihlásil 
jako jediný dodavatel. Proto Kverulant podal počátkem ledna 2021 na vedení hřbitovů trestní 
oznámení.  
 

Předražený nákup pohřebního vozidla není zdaleka první podezřelý nákup organizace zodpovědné za 
pražské hřbitovy. Audit provedený v roce 2017 společností Ernst & Young jich odhalil hned několik.  
 

Audit tehdy ukázal na obdobný případ. Šlo o zakázku na nákup nákladních automobilů skoro za tři 
miliony korun. Firmy, které se o ni ucházely, pravděpodobně spolupracovaly při přípravě cenových 
nabídek. To auditoři dokládali i tím, že některé části písemných nabídek byly u obou společností 
totožné, a obsahovaly dokonce i stejné překlepy. Do této zakázky se navíc přihlásily právě jen tyto dvě 
firmy. Zatímco ostatní odradil fakt, že požadavky správy hřbitovů žádný automobil v Česku nesplňuje, 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Trestni-oznameni-za-nakup-predrazeneho-pohrebniho-vozu-650342
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tyto dvě společnosti prostě napsaly, že takové vozidlo neexistuje, a nabídly jiné. To sice požadavky 
nesplňovalo, ale správa jejich nabídku nevyřadila.  
 

Jedním z nejzásadnějších zjištění auditu pak byla zakázka za 42 milionů korun na likvidaci odpadu. 
Správa platila podle hmotnosti odvezeného množství. Jenže podle závěrů auditu odvezený odpad nijak 
nevážila ani neevidovala, takže nemohla mít přehled, za co vlastně více než 800 tisíc měsíčně platila.  
 

Kontrola dále ukázala na dvojici zakázek v celkové hodnotě přes tři miliony korun, kdy si nechala správa 
hřbitovů zhotovit znalecký posudek na stav svého majetku. Jeho výsledkem bylo doporučení majetek 
zlikvidovat. Následně si správa od stejné firmy, která likvidaci doporučila, koupila nové zboží. Takhle 
správa vyhodila dva elektromobily a za dvacet dní nato si koupila pět nových za cenu dvou milionů 
korun. Vedení navíc vůbec nedokázalo doložit, jakým způsobem byly elektromobily zlikvidovány. 
Podobně postupovala Správa pražských hřbitovů také v případě nákupu zahradní techniky. Stejná firma, 
od níž si ji organizace kupuje, dělala posudky na křovinořezy. Doporučila je vyměnit. A dodala nové. 
Správa navíc firmě nechala vyřazený materiál k likvidaci.  
 

Obdobný byl také případ dvou propojených firem Lasesmed a Premio Invest, které mezi lety 2013 a 
2015 dostaly od Správy pražských hřbitovů řadu menších zakázek na drobné stavební práce, úklidové 
služby nebo na dodávky a montáž laviček dohromady za 1,3 milionu korun. Firmy, které v rámci jedné 
zakázky soutěžily proti sobě, patřily dvěma členům ČSSD v Praze 14 a provozovnu mají na stejné adrese.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Kverulant-Trestni-oznameni-za-nakup-
predrazeneho-pohrebniho-vozu-650342  

« zpět na obsah   
    
   

103. Vojtěch Razima: Znepokojivá fakta o elektromobilech      

20.01.2021  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (3); Razima (2); org; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky korektní" zprávy. Často jsou to zprávy velmi 
zkreslující a zamlčující to podstatné.  
 

Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových 
emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci ještě zhoršují.  
 

Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby 
byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii 
elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i 
pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, 
tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s 
prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu 
automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
 

Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Znepokojiva-fakta-o-elektromobilech-651071
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jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 
oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO2 je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu.  
 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Znepokojiva-fakta-o-
elektromobilech-651071  
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104. Vojtěch Razima: Magistrát popírá dohodu s billboardáři      

27.01.2021  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (4); Razima (2); org; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Média před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo společností BigBoard, že na 
Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky skutečně 
došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel. Kverulant magistrátu nevěří a 
podezřívá pražské politiky, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody.  
 

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů 
stojících v koloně na reklamní poutač.  
 

Vypnutí billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa rezignovala na 
zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní jednání. 
Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun měsíce a 
přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha vypnutí 
billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody.  
 

Pražský magistrát mu nyní odpověděl, že žádná taková dohoda neexistuje (ZDE). Kverulant magistrátu 
nevěří a podezřívá pražské politiky z toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. 
Proto bude počínání magistrátu dál pečlivě sledovat.  
 

Vojtěch Razima  
ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Magistrat-popira-dohodu-
s-billboardari-651803  
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105. Elektromobilita jako módní výstřelek ekologistů? Škodí, přesto metastázuje v 
celé republice. Naposledy v Litomyšli      

28.01.2021  krajskelisty.cz - Markéta Vančová  
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 

Odkaz na originál   

V Litomyšli vyrostl nový dobíjecí stojan pro elekromobily. Najdete ho na adrese Bělidla 1059, je vybaven 
bezpečnostními pojistkami proti vandalům a svůj automobil na baterky tam nabijete za několik desítek 
minut. Fajn příležitost obohatit místní podnikatele a prohlédnout si krásné město východních Čech. 
Lepší než čekat u stojanu a netrpělivě dobít baterii jen do půlky. Ovšem samotná elektromobilita má 
jisté snad až neekologické nešváry, o kterých se příliš nemluví. My o nich rozhodně ale mlčet nebudeme.  
 

"Naším cílem bylo vybudovat stanici blízko centra, ale nechtěli jsme zabírat stávající parkovací místa. 
Snažili jsme se o to dva roky, a nakonec se nám to ve spolupráci s ČEZ podařilo. Město vybudovalo dvě 
nová parkovací stání umožňující vsakování vody do země, ČEZ se postaral o dobíjecí stanici samotnou. 
Takže řidiči například při cestě z Prahy si mohou po hodině a půl udělat pauzu v Litomyšli, dobít svůj 
elektromobil a zajít si na kávu či na oběd do centra města," vysvětluje záměr města litomyšlský starosta 
Daniel Brýdl.  
 

Parametry dobíjení  
 

Veřejná rychlodobíjecí stanice funguje v lokalitě Bělidla 1059 v Litomyšli. Stojan ABB je standardně 
vybaven třemi dobíjecími výstupy o následujících parametrech:  
 

Výstup 1, dobíjecí typ COMBO, konektivita s vozidlem – kabel 2,5 m s konektorem CCS, výstupní výkon 
50kW  
Výstup 2, dobíjecí typ CHAdeMO, konektivita s vozidlem – kabel 2,5 m s konektorem CHAdeMO, 
výstupní výkon 50kW  
Výstup 3, dobíjecí typ AC, konektivita s vozidlem – zásuvka, výstupní výkon 22kW (32A/ 400 V)  
 

A aby vandalové neměli šanci, je dobíjecí stanice doplněna o antivandal prvky - uzamykání zásuvek 
během dobíjení, odpojení kabelu jen po autorizaci uživatelem, a má pojistné hlavice na zvenčí 
přístupných šroubech proti nežádoucí demontáži.  
 

Elektromobilita na Pardubicku  
 

V Pardubickém kraji je aktuálně v provozu celkem 10 veřejných rychlodobíjecích stanic ČEZ, z toho 9 
rychlodobíjecích umožňujících doplnění většiny kapacity baterií vozu v řádu desítek minut. Vedle krajské 
metropole je tento typ stanic řidičům elektrických aut k dispozici v Hlinsku, Hradci nad Svitavou u 
budoucí dálnice D35, v Moravské Třebové a Vysokém Mýtě.  
 

5000 elektromobilů  
 

"Elektromobily už na českých silnicích zdomácněly, momentálně jsou jich v ČR více než 5000. Z pozice 
největší energetiky cítíme spoluodpovědnost za rozvoj elektromobility, který chceme podpořit 
především výstavbou robustní rychlodobíjecí infrastruktury umožňující rychlý pohyb mezi městy. Těší 
nás, že město Litomyšl vyšlo vstříc a vybudovali jsme další dobíjecí lokalitu," říká Tomáš Chmelík, 
manažer útvaru čisté technologie ČEZ.  
 

https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/25201-elektromobilita-jako-modni-vystrelek-ekologistu-skodi-presto-metastazuje-v-cele-republice-naposledy-v-litomysli.htm
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Veřejná rychlodobíjecí stanice funguje v lokalitě Bělidla 1059 v Litomyšli  
 

Oslavné tirády společnosti ČEZ ovšem zastaví statistiky, které mluví o tom, že jsme na chvostu výstavby 
nabíjecích stanic pro elektromobily. Je v tom zahrnutý i pramalý zájem firem oživit svůj vozový park o 
elektromobily. Ten je podle serveru iHned až čtyřikrát menší, než je průměr Evropské unie. Už v roce 
2018 schválil europarlament radikální snížení emisních limitů, které nutí automobilky přezbrojit na 
výrobu elektromobilů. A zákazníkům do budoucna nabídne trh prakticky jen elektroautomobily a 
takzvané hybridy, které kombinují pohon na baterii i na spalovací motor. Takže i když jsme na chvostu, 
dlouho tam zůstat nemůžeme.  
 

Plány pro rok 2021  
 

V průběhu letošního roku chce ČEZ instalovat zhruba 100 nových veřejných dobíjecích stanic. Většina 
stojanů z uvedeného počtu by měla být rychlodobíjecí o výkonu 50 kW schopných dobít většinu kapacity 
baterií elektromobilů v řádu desítek minut.  
 

Boj s větrnými mlýny  
 

Násilné zavádění elektromobility do společnosti má jediný cíl. Dosáhnout toho, aby teplota nevzrostla o 
2° C, ale o 1,5° C oproti období před průmyslovou revolucí. Tohoto cíle chce Evropská unie dosáhnout 
velmi drahou metodou, která zásadně sníží naši konkurenceschopnost. Svým způsobem se dá říct, že jde 
o gesto vůči přírodě, kterého ta si ani nevšimne, ale kvůli němuž jako kontinent zásadně omezíme své 
možnosti a schopnosti. "Životní prostředí je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, 
kolika lidem na světě, a především v České republice to které ´zelené´ opatření prospělo či prospěje, jak 
se zlepšil nebo se zlepší jejich a náš každodenní život a kolika lidem naopak zelené zákony a nařízení 
škodí," píše obecně prospěšná společnost Kverulant, která se zaměřuje na problematiku plýtvání ze 
strany státu, přičemž bojuje i proti bezhlavé zelené politice.  
 

Víte, kde najdete nejvýše položenou veřejnou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily v České 
republice? Stojany ABB, které umí doplnit baterie většiny e-aut v řádu desítek minut, najdete v Božím 
Daru v nadmořské výšce 1 020 metrů. Tím padl dosavadní primát rychlodobíjecího stojanu v 
šumavských Kašperských Horách, který se nachází už ´jen´ 758 metrů nad mořem  
 

"Zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil na podzim 2019 
stav klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než 
ve jménu ekologického džihádu oškubat obyčejné lidi," pokračuje Kverulant v boji proti nedomyšlené 
politice ekologismu. "Hypotéza globálního oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. 
Naopak celá řada argumentů svědčí proti ní. Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu 
významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné 
fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou 
třeba další stamiliardové investice," vypsal své argumenty Kverulant. Nechystá se na nás jen další etapa, 
která v naší republice vygenerovala solární barony, jejichž rentu budeme platit ještě dlouhé roky?  
 

Zásadní rozhovor o problematice  
 

K širším souvislostem si pak Kverulant pozval na rozhovor prof. Ing, Jan Macka, DrSc., z ČVUT, který 
sypal z rukávu jednu výhradu proti elektromobilitě za druhou. Podle něho je třeba velký problém u 
elektromobility prosté topení. U auta se spalovacím motorem se jedná o zbytkové teplo, které by při 
nevyužití prostě vyšlo z výfuku. Ale u elektromobilu je schopné v zimním období odčerpat až nižší řády 
desítek procent z kapacity baterie. Hrozbou jsou podle něho i zácpy, kdy auto není v pohybu. Tam se 
spotřeba na topení jen zvýší. Hodinová kolona na D1? Běžný problém, který elektromobilistům ale 
značně znepříjemní život.  
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Zmínil také, že baterie slibující dojezd 100 kilometrů bude vážit 200 kilogramů a bude stát 300 000,-. 
Přičemž u dieslových automobilů stačí na 100 kilometrů 4 litry nafty. Jako bonus se můžete v zimě i 
ohřát. V rozhovoru se oba řečníci rozhorlili nad tím, že elektromobilitu budou dotovat z daní chudí 
bohatým. Protože jedině bohatí budou mít dostatek kapitálu na prvopočáteční investici. Bohatému se to 
vrátí, chudý bude platit bez přidané hodnoty. Rozhovor s prof. Ing, Janem Mackem, DrSc. je nesmírně 
podnětný a zajímavý. Chcete-li se zahloubat do problematiky elektromobility a vynořit se se zcela 
novým pohledem na svět, podívejte se na něj výše.  
 

URL| https://www.krajskelisty.cz/pardubicky-kraj/25201-elektromobilita-jako-modni-vystrelek-
ekologistu-skodi-presto-metastazuje-v-cele-republice-naposledy-v-litomysli.htm  

« zpět na obsah   
    
   

106. Dražší neznamená lepší, klíčové je označení FFP a logo certifikátu. Jak si vybrat 
správný respirátor?      

02.02.2021  irozhlas.cz - Vojtěch Koval  
klíčová slova: kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí prominulo na dva měsíce daň z přidané hodnoty na respirátory třídy FFP2 a vyšší. 
Podmínka je, že se odpuštěná daň projeví na jejich ceně. Resort tím chce motivovat lidi, aby si tyto 
ochranné pomůcky kupovali a lépe se chránili před novými mutacemi koronaviru. Co vlastně označení 
FFP2 znamená a na co si při výběru respirátoru dávat pozor?  
 

Kategorie FFP lze brát za hlavní faktor odlišení jednotlivých respirátorů. Říkají totiž, kolik by měl daný 
materiál či ochranná pomůcka zachytit prachových částic o velikosti 0,6 mikrometru. U třídy FFP3 je to 
například 99 procent těchto částic, u vládou navrhované třídy FFP2 pak 95 procent. To jsou však jen 
laboratorní hodnoty.  
 

"Je to ideální stav a testuje se pouze, jak materiál dobře či hůře propouští testovaný aerosol. Neříká to, 
jak bude fungovat na tváři člověka," vysvětluje doktor Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů 
Akademie věd, který se filtračními vlastnostmi materiálů dlouhodobě zabývá.  
 

Účinnost respirátoru v reálných podmínkách se tak může lišit. Ovlivňuje to například i způsob, jakým ho 
má člověk na tváři nasazený. Pokud má například někdo dlouhý obličej, je třeba pečlivě volit typ 
respirátoru, aby správně těsnil. Ideální není ani respirátor nasazovat přes vousy.  
 

Současné respirátory navíc prošly testy, které jsou nastavené na jiné částice než na ty, proti nímž se nyní 
snažíme chránit. Vychází z norem pro ochranu například v prašném prostředí – konkrétně na částice o 
velikosti 0,6 mikrometru, tedy řádově několik desetitisícin milimetru. Částice koronaviru mají ale 
velikost v řádu nanometrů, takže ještě stokrát menší.  
 

"Testují se aerosolem, která je jinak velký než koronavirus, jehož částice jsou podstatně menší. Test také 
posuzuje, jaká hmotnost prošla. Hmotné jsou jen ty velké částice, ty menší už jsou prakticky nehmotné, 
takže mluví o záchytu něčeho jiného, než o co nám pak reálně jde během pandemie," upozorňuje 
Ždímal.  
 

Co kontrolovat při nákupu?  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/respirator-vyber-nakup-trida-ffp2-certifikat_2102021412_tzr
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U respirátorů neplatí pravidlo: čím dražší, tím lepší. Podle testů organizace dTest, která v obchodech a 
lékárnách nakoupila sedm různých druhů respirátorů a testovala je v laboratoři, nebyla přímá souvislost 
mezi cenou a kvalitou nijak potvrzena. Jen tři ze sedmi druhů testovaných respirátorů splnily normu 
FFP2.  
 

"Nejlevnější respirátor za 19 korun byl zároveň nejúčinnější z celého testu. Naopak ten nejdražší za 137 
korun byl největším propadlíkem," vysvětluje redaktor dTestu Jan Maryška. Podle něj je kromě třídy FFP 
dobrou pomůckou i logo CE, tedy certifikát kvality, který by respirátory měly mít.  
 

Objevují se ale i případy falešných respirátorů. Na jeden z nich upozornil web kverulant.org. Podle něj 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce koncem loňského roku testoval respirátory firmy TEX-TECH, které 
nesplnily normu pro FFP2, přestože tak byly označené. Podle webu měly neprávem i označení pro 
evropský certifikát. Případem se nyní zabývá Česká obchodní inspekce.  
 

Doporučení inspekce  
 

V současné době mají státy Evropské unie od Bruselu dočasnou výjimku pro nákup respirátorů bez 
certifikátu CE nebo pro typy, které nesplnily normu FFP2. V březnu, kdy EU výjimku vydala, byl na 
evropském trhu nedostatek pomůcek a bylo třeba je do Evropy dostat co nejrychleji. V Česku přestala 
Česká obchodní inspekce přijímat žádosti o podobné výrobky již v červnu loňského roku. Ne všechny 
státy ale zvolily podobný přístup.  
 

"Může se stát, že jiný členský stát udělil výjimku, na základě které by se i v Česku mohly nacházet 
výrobky, které nemají posouzenou shodu podle evropských norem. Jedná se ale jen o jednotky případů 
a inspekce je hned musí prověřit," říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.  
 

Odpuštění daně z přidané hodnoty se však nevztahuje jen na respirátory FFP2 a vyšší, nýbrž i na ty s 
označením N95 nebo na čínskou normu KN95. Česká obchodní inspekce je však příliš nedoporučuje. 
Kromě zadržení prachových částic nejsou totiž testovány i na záchyt parafínového oleje a proti 
koronaviru přenášeného kapénkami tak nechrání natolik kvalitně, jako respirátory tříd FFP.  
 

"Doporučuji spotřebitelům vyhnout se především anonymním výrobkům, o kterých nevíme, jakého mají 
výrobce," dodává Frölich. Důležité také je, jestli je k respirátoru přiložen i návod v češtině.  
 

URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/respirator-vyber-nakup-trida-ffp2-
certifikat_2102021412_tzr  

« zpět na obsah   
    
   

107. NCOZ prověřuje podnik Čepro. Bez výběrového řízení poslal Agrofertu pět 
miliard      

10.02.2021  aktualne.cz - Lukáš Valášek, Jana Klímová  
klíčová slova: Kverulant; org; spolku  

 

Odkaz na originál   

Detektivové z NCOZ prověřují okolnosti, za jakých státní firma Čepro poslala od roku 2017 zhruba pět 
miliard společnosti Agrofert, ze které profituje rodina Andreje Babiše. Čepro peníze Agrofertu vyplácí i 
přes podezření ze střetu zájmů premiéra a na zakázky nevypsalo veřejná výběrová řízení. Čepro se hájí, 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ncoz-proveruje-statni-firmu-cepro-bez-vyberoveho-rizeni-posl/r~f5abe4986b7e11eba6f6ac1f6b220ee8/
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že svůj postup má podložený právními posudky. Babiš i Agrofert možný střet zájmů odmítají.  
 

Zatímco se dále prodlužuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, detektivové Národní centrály proti 
organizovanému zločinu (NCOZ) pokročili v prověřování dalšího případu, v němž z veřejných peněz 
profituje rodina Andreje Babiše. Týká se státní firmy Čepro, od které si dle informací Hospodářských 
novin policisté v lednu vyžádali materiály.  
 

U Čapího hnízda jde o 50 milionů, v tomto případě se jedná o pět miliard. Společnost ze svěřenského 
fondu premiéra Andreje Babiše je velkým dodavatelem biosložek, které se ze zákona přimíchávají do 
nafty. Že se o okolnosti, za jakých stát paliva nakupuje, zajímá policie, vyšlo najevo kvůli tomu, že Čepro 
zamítá žádosti o informace podle zákona, které se toků peněz do Agrofertu týkají.  
 

"Du°vodem je skutecˇnost, zˇe v souvislosti s na´kupy bioslozˇek v letech 2017 až 2020 je vedeno 
trestni´ rˇi´zeni´ Na´rodni´ centra´lou proti organizovane´mu zlocˇinu, ktere´ spolecˇnost Cˇepro 
poskytuje maxima´lni´ mozˇnou soucˇinnost," odepsala firma spolku Kverulant.org. Podle informací 
redakcí policie zatím nikoho ve věci neobvinila a záležitost prověřuje na základě trestního oznámení.  
 

Samotná NCOZ to komentovat nechce. "K vašemu dotazu mohu pouze sdělit, že náš útvar zpravidla 
nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či naopak nezabývá," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav 
Ibehej.  
 

Šéf Čepro Jan Duspěva nynější zájem policie potvrdil. Podrobnosti ale s odkazem na mlčenlivost sdělovat 
nechtěl. "Policie ČR nás vyzvala k poskytnutí informací, společnost informace poskytla a je připravena k 
další součinnosti, další informace bohužel nemohu poskytnout vzhledem k upozornění na mlčenlivost v 
předmětné žádosti Police ČR," konstatoval Duspěva.  
 

NCOZ v posledních dvou letech dorazilo hned několik trestních oznámení, které cílí na střet zájmů, o 
němž Andrej Babiš tvrdí, že neexistuje.  
 

Agrofert je dlouhé roky významným dodavatelem podniku Čepro, jehož jediným akcionářem je stát. 
Deník Aktuálně.cz a Hospodářské noviny zároveň v lednu upozornily, že ještě mezi lety 2013 a 2016 šlo z 
rejstříku veřejných zakázek vyčíst, že tehdejší koncern nynějšího premiéra Andreje Babiše dodával 
státnímu podniku biosložky na přimíchání do nafty za více než 600 milionů korun ročně (průměrně). 
Několika kliky na internetu bylo také možné zjistit, kdo další se o možnost prodat svoje produkty 
společnosti Čepro ucházel a s jakou vyšší cenou s Agrofertem ve veřejném tendru prohrál.  
 

Čepro začalo s lexem Babiš posílat Agrofertu peníze bez veřejných tendrů  
 

V roce 2017 ovšem vstoupil v platnost takzvaný lex Babiš, tedy novela zákona o střetu zájmů, která 
zakazuje firmám politiků účastnit se veřejných tendrů. Miliardové veřejné zakázky od Čepra pro Agrofert 
následně téměř ustaly.  
 

Ne tak ale tok peněz ze státního podniku do firem, které se dnes nacházejí ve svěřenském fondu 
premiéra. Čepro jen objednávalo pohonné hmoty bez toho, že by na to veřejnou zakázku vypsalo. A to s 
argumentem, že se na něj zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Hodnota dodávek od Agrofertu se 
za dané roky (poslední čtyři) pohybuje v součtu kolem pěti miliard korun.  
 

Tyto nákupy se přesunuly do běžných obchodních jednání, která mezi sebou standardně vedou 
soukromé firmy. Nikoliv podle zákona, který má za cíl předcházet korupci, ale dle svých vlastních 
pravidel. Ta jsou interní a státní podnik o nich nezveřejňuje informace ve věstníku veřejných zakázek ani 
veřejném registru smluv. Zájemci o dodávky, které Čepro samo neosloví, se o nich nedozvědí.  
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Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, jen akcionáři. Akcionářská práva státu a tím i 
dohled v Čepru vykonává ministerstvo financí. To vede Alena Schillerová, blízká spolupracovnice 
Andreje Babiše, jehož svěřenské fondy dnes sdružují firmy, kterým Čepro platí.  
 

Agrofert patřil do roku 2017 premiéru Andreji Babišovi, kvůli zákonu lex Babiš ho ale vložil do 
svěřenských fondů. Podle něj ho tak již neovládá a střet zájmů nemá. Audit Evropské komise ovšem 
naopak tvrdí, že Babiš ve střetu zájmů je a tak by Agrofertu dle evropského práva veřejné peníze neměly 
plynout.  
 

"Je zřejmé, že tyto nákupy podniku jdou mimo veškeré kontrolní mechanismy pro nakládání s veřejnými 
prostředky," uvedl Jiří Skuhrovec, analytik DatLabu, který se sledováním veřejných tendrů dlouhodobě 
zabývá. Právě při analýze veřejných registrů zjistil, že nákupy Čepra od Agrofertu z nich vymizely. Oproti 
tomu většinu ostatních nákupů dodnes firma dělá přesně podle zákona o veřejných zakázkách.  
 

Čepro: Vše máme právně podloženo  
 

Čepro si je ovšem jisté, že postupuje správně - jak v tom, že Agrofertu posílá peníze bez výběrového 
řízení, tak i v tom, že tím nenarušuje zákony bránící střetu zájmů. Na vše prý má právní expertizy.  
 

Otázku, zda je firma veřejný zadavatel s povinností nakupovat jen podle zákona o veřejných zakázkách, 
Čepro podle jeho šéfa Jana Duspěvy řešilo už v roce 2008. "Dohodli jsme se s tehdejším ministrem 
financí, že přistoupíme k zadávání veřejných zakázek dobrovolně v případech, kdy nás to jako obchodní 
společnost nebude poškozovat," vysvětluje Duspěva.  
 

V dalších letech si Čepro požádalo i o stanoviska ministerstva pro místní rozvoj, které je autorem zákona 
o veřejných zakázkách, a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). První říká, že podnik 
veřejným zadavatelem spíš není, a druhé, že záleží na konkrétních obchodech. Obě stanoviska jsou 
právně nezávazná.  
 

Čepro také opírá svůj postup o analýzu advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., kterou si 
nechalo zpracovat a z níž údajně plyne, že není veřejným zadavatelem. Protikorupčním odborníkům ale 
společnost zmiňovanou analýzu kvůli obchodnímu tajemství vydat odmítla. Server Neovlivni v minulosti 
napsal, že spoluzakladatel advokátní kanceláře Pavel Smutný má velmi blízko k Andreji Babišovi.  
 

Podle Duspěvy tím, že se státní firma v části případů nepodřídí zákonu o veřejných zakázkách, výrazně 
šetří - část dodavatelských firem se dle něj do veřejného tendru hlásit nechce, protože by tím odhalila 
svoje nabídkové ceny konkurenci. Nízkou cenu pak nabídne při neveřejném jednání.  
 

Fakt, že rapidně ubylo obchodů s Agrofertem formou veřejných zakázek od roku 2017, podle Duspěvy 
nijak nesouvisí s lexem Babiš. Tedy že by se chtěli vyhýbat možnému střetu zájmů premiéra. "S ohledem 
na legislativu proti praní špinavých peněz stejně vždy ověřujeme skutečné majitele u všech svých 
dodavatelů," vysvětlil. Agrofert konkrétně podniku dodal čestné prohlášení, že žádné zákony neporušuje 
a může se tendrů účastnit, protože ho neovládá Babiš.  
 

Sám Agrofert k dodávkám do Čepra uvedl, že je získává dlouhodobě buď dle rámcových smluv 
uzavřených na základě veřejných zakázek, anebo kupních smluv uzavřených na základě obchodního 
jednání. "Tímto způsobem probíhal prodej produktů společnosti Čepro daleko dříve, než nabyla 
účinnosti novela zákona o střetu zájmů," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Žádný střet zájmů navíc 
firma podle něj nemá.  
 

Podmínky dodávek do Čepra patří podle Hanzelky k vůbec nejpřísnějším. "Jak po formální, tak i po 
ekonomické stránce, jakých se naše dceřiné firmy účastní. Co je nám známo, tak v našem případě 
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všechna řízení proběhla dle platné legislativy," dodal mluvčí.  
 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ncoz-proveruje-statni-firmu-cepro-bez-vyberoveho-rizeni-
posl/r~f5abe4986b7e11eba6f6ac1f6b220ee8/  

« zpět na obsah   
    
   

108. Státní podnik Čepro nakupoval od Agrofertu za 5 miliard bez výběrového řízení. 
Případ nyní prověřuje NCOZ      

10.02.2021  forum24.cz - FORUM 24 MONITOR  
klíčová slova: Kverulant; org; spolku  

 

Odkaz na originál   

Jak vyplývá ze zjištění serveru Aktuálně.cz, vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému 
zločinu (NCOZ) prověřují okolnosti zakázek státní firmy Čepro. Ta od roku 2017 poslala společnosti 
Agrofert premiéra Andreje Babiše 5 miliard korun za nákup paliva bez výběrového řízení.  
 

Veřejné zakázky na paliva bez veřejného výběrového řízení. Případ státní firmy Čepro a Agrofertu nyní 
prošetřují detektivové z NCOZ a v lednu letošního roku si k případu vyžádali podklady, podle 
protikorupčních expertů totiž může jít o nezákonné jednání. Předseda vlády Andrej Babiš a Agrofert 
jakýkoliv střet zájmů odmítají, Čepro se hájí, že stojí mimo zákon o veřejných zakázkách a že má veškeré 
právní analýzy, které jakákoli podezření odmítají.  
 

Agrofert je velký a dlouholetý dodavatel biosložek, které se ze zákona přimíchávají do nafty. Na problém 
se přišlo poté, co Čepro zamítlo žádosti o informace, které se zakázek týkají. "Du°vodem je skutecˇnost, 
zˇe v souvislosti s na´kupy bioslozˇek v letech 2017 až 2020 je vedeno trestni´ rˇi´zeni´ Na´rodni´ 
centra´lou proti organizovane´mu zlocˇinu, ktere´ spolecˇnost Cˇepro poskytuje maxima´lni´ mozˇnou 
soucˇinnost," uvedla firma spolku Kverulant.org, jenž se rozkrývání podezřelých aktivit věnuje. NCOZ se 
k probíhajícímu vyšetřování nijak vyjadřovat nechce.  
 

Generální ředitel státního podniku Čepro Jan Duspěva však zájem policie potvrdil. "Policie ČR nás 
vyzvala k poskytnutí informací, společnost informace poskytla a je připravena k další součinnosti, další 
informace bohužel nemohu poskytnout vzhledem k upozornění na mlčenlivost v předmětné žádosti 
Police ČR," sdělil pro server Aktuálně.cz Duspěva.  
 

Server také zjistil, že od roku 2017, kdy vstoupil v platnost lex Babiš, Čepro jedná s Agrofertem 
netransparentně, podle vlastních pravidel. Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, nýbrž 
pouze akcionář – tedy stát – zastoupený ministerstvem financí. Tento resort je veden Alenou 
Schillerovou, jež je blízká spolupracovnice Andreje Babiše a členka jeho hnutí ANO.  
 

URL| https://www.forum24.cz/statni-podnik-cepro-nakupoval-od-agrofertu-za-5-miliard-bez-
vyberoveho-rizeni-pripad-nyni-proveruje-ncoz/  

« zpět na obsah   
    
   

109. Gigantický billboard už na Nuselském mostě neoslňuje      

25.02.2021  novinky.cz - Petr Janiš  
klíčová slova: Razima (4); Kverulant; Kverulanta; org; Razimy; společnost; Vojtěcha  

https://www.forum24.cz/statni-podnik-cepro-nakupoval-od-agrofertu-za-5-miliard-bez-vyberoveho-rizeni-pripad-nyni-proveruje-ncoz/
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Odkaz na originál   

Velkoplošná LED obrazovka u Nuselského mostu končí, odstraňuje se. Jde o výsledek dohody města se 
Svazem provozovatelů venkovní reklamy a boje vedení Prahy proti vizuálnímu smogu.  
 

Na demontáž upozornila společnost Kverulant.org, podle níž nebyla obrazovka na domě v ulici Boženy 
Němcové nikdy povolena, a potvrdil to Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Podle Vojtěcha 
Razimy z Kverulanta se město a SPVR dohodly na odstranění obrazovky v prosinci. Zmizet měla už na 
přelomu roku.  
 

Razima obrazovku u Nuselského mostu označil za nejznámější nelegální "LED hyzdič" Prahy, její 
odstranění však dlouho bezvýsledně projednávala radnice Prahy 2. Na stejném domě před okny dlouho 
visela ještě větší reklamní plachta.  
 

POUTÁK: [Auto na boku blokovalo magistrálu u Národního muzea]  
Vedení města požádalo inzerenty, aby ji nevyužívali, a firma Samsung na podzim svou reklamu stáhla. 
Sám poutač však nezmizel, provozovatel provokativně nahradil reklamu oficiálně používaným vizuálem 
k červnovému 70. výročí popravy Milady Horákové, poté propagoval Českou basketbalovou federaci.  
 

Domáhal se dohody s městem a s odstraněním plachty souhlasil až v září. SVPR nyní uvedl, že chce 
společně s městem hájit legální reklamu a bojovat proti té nelegální. "Ať už je umístěná kdekoliv a v 
jakékoliv formě," citovala ČTK prezidenta svazu Zdeňka Strnada. Nová, přísnější regulace reklamy v 
centru se týká plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, zvukové reklamy, reklamy na dopravních 
prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. V říjnu se má opatření rozšířit do dalších částí 
metropole.  
 

Razima nevěří tomu, že by provozovatelé reklamy ustoupili městu jen tak. Protože reklamu u 
Nuselského mostu provozovala firma ze skupiny BigBoard, Razima předpokládal, že město s ní vypnutí 
poutačů vyměnilo za nespecifikované protislužby.  
 

POUTÁK: [Z Prahy začnou mizet reklamní plochy JCDecaux, potrvá to dva roky]  
To však magistrát nepotvrdil. "Umístění LED obrazovky u Nuselského mostu není na objektu ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž hlavní město neeviduje žádný smluvní vztah s vlastníkem LED 
obrazovky," uvedl v odpovědi ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.  
 

Jak Právo informovalo, Razima se obrátil na policii kvůli jiné smlouvě na billboardy v Bubenské, 
Argentinské a Vrbenského ulici. Z podivného obchodu podezříval radnici Prahy 7. Její starosta Jan 
Čižinský (Praha sobě) kritiku jednoznačně odmítl – radnice podle něho řešila otázku nevypověditelných 
smluv nejprve nejistou soudní cestou, pak mimosoudním smírem, podle něhož budou poutače v místě 
ještě pět let.  
 

URL| https://www.novinky.cz/domaci/565998-giganticky-billboard-uz-na-nuselskem-moste-
neoslnuje.html  

« zpět na obsah   
    
   

110. Kverulant chce zajímavým trikem otevřít Hrad      

15.03.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant; spolku  
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Odkaz na originál   

Už od počátku října je pro veřejnost zcela zavřený areál Pražského hradu. Tamní úředníci v čele s 
kancléřem Mynářem to zdůvodňují proticovidovými opatřeními, byť to má logiku asi jako by se ze 
stejných důvodů pro průchod zavřel Karlův most. K otevření Hradu vyzvali už dříve prezidenta Zemana 
někteří senátoři, nově přibyl otevřený dopis od spolku Kverulant. Ten navíc vymyslel zajímavý test. 
Protože lidé okolo prezidenta zřejmě zneužívají toho, že areál Hradu je deklarován jako soukromě 
spravovaný dvůr, a že je to tedy cosi jako vnitroblok, kde mohou rozhodovat, koho pustit a koho ne, 
Kverulant chce vědět, jak se věci mají. Proto oznámil Pražskému magistrátu svolání malého veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, které je uvnitř areálu Pražského hradu. Pokud je náměstí 
veřejným prostranstvím, musí být shromáždění povoleno, pokud jen skutečně jen o "privátní dvoreček 
prezidenta", měl by magistrát k ohlášce shromáždění požadovat doložení písemného souhlas vlastníka. 
"Což v tomto případě asi nepůjde. Magistrát tudíž celou věc odloží," píše Kverulant s tím, že vše pak 
doputuje k soudu. "Soudní verdikt pak může posloužit nejen při zpochybnění covidové uzávěry, ale i 
předchozích bezpečnostních prohlídek. Pokud by soud deklaroval, že jde skutečně o veřejné 
prostranství, měl by tam být občanům umožněn svobodný pohyb a pobyt," dovozuje Kverulant. Budeme 
zvědaví.  
 

Náhledové foto: Robert Břešťan  
 

URL| https://hlidacipes.org/kverulant-chce-zajimavym-trikem-otevrit-hrad/  

« zpět na obsah   
    
   

111. Jan Urban: Obsese komunisty Filipa a jak to vypadá, když vyšetřují poslanci      

16.03.2021  hlidacipes.org - Jan Urban  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Obsese je psychologický termín, který je označením pro "vtíravé myšlenky, nápady nebo nutkání k 
jednání. Takové myšlenky ruší normální myšlení postiženého". V podání řady českých poslanců a 
poslankyň projevy touhy postavit se k mikrofonu a bez ladu a skladu mluvit, vystupovat a vyjadřovat se 
k čemukoliv zcela určitě mezi podobné nutkavé potřeby patří.  
 

Mimo politiku je takové psychické zatížení s pomocí odborníka poměrně snadno léčitelné. V prostředí 
Poslanecké sněmovny, které přímo povzbuzuje osobnostní narcismus a už zmíněné nutkání "být slyšen" 
bez sebemenší zodpovědnosti a zpětné vazby, jde prakticky o neléčitelnou osobnostní poruchu.  
 

Jedním ze zářných příkladů z celé řady takových nezvládnutých parlamentních vystoupení byl projev 
komunistického předsedy a poslance Vojtěcha Filipa na 87. schůzi dne desátého března letošního roku k 
návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Spor 
šel o tom, zda některá z mnoha vyšetřovacích komisí v minulosti někdy něco vyšetřila a zda podobná 
komise může vzniknout v době, kdy se kauzou zabývají orgány činné v trestním řízení.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

Ponechme stranou příklad sice ojedinělého, ale významného úspěchu Vyšetřovací komise ke kauze 
Opencard, na který poslanec Filip asi zapomněl. Ponechme stranou i vyšetřovací komisi ke "kauze 
Bakala", tedy k privatizaci OKD, jejíž vznik komunisté vehementně prosazovali a paralelně probíhající 
policejní vyšetřování jim vůbec nevadilo.  
 

https://hlidacipes.org/kverulant-chce-zajimavym-trikem-otevrit-hrad/
https://hlidacipes.org/jan-urban-obsese-komunisty-filipa-a-jak-to-vypada-kdyz-vysetruji-poslanci/
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Poslanec Filip se soustředil na – jak řekl – "notoricky známou" kauzu Diag Human, o které, jak se 
ukázalo, ale nic neví. A to i přesto, že byl v minulých letech jako předseda KSČM a poslanec adresátem 
řady písemností se zprávami o stavu sporu této společnosti s českým státem.  
 

Pan Filip ve Sněmovně řekl:  
 

" (...) já budu úsporný. Není pravda, že by žádná vyšetřovací komise nikdy nic nezjistila. Jestli někdy v 
minulosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny zabránila větším škodám, tak to byla činnost 
vyšetřovací komise ve věci Diag Human. Dodnes totiž nevědí ti, kteří z toho chtěli mít miliardy zisku, 
jakým způsobem se vypořádat s tím, že tato vyšetřovací komise zabezpečila na místě samém v Belgii a 
Holandsku dokumenty, které zmenšily škodu, která tady vznikla".  
 

Jak stát vyšetřoval sám sebe  
 

A jaká jsou fakta?  
 

"Vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human" vznikla 10. června 
2003 usnesením č.530/2003. Sněmovna rozhodla, že: "Úkolem vyšetřovací komise je objasnění 
skutečností v souvislosti s vedením rozhodčího řízení mezi Českou republikou a firmou Diag Human 
s.r.o., objasnění postupu státu, jednotlivých konkrétních osob a subjektů v této věci." V té době bylo už 
několik let pravomocně a nezměnitelně rozhodnuto o tom, že stát firmu poškodil a za škodu odpovídá, 
ale toho si členové komise nějak nestačili všimnout.  
 

V téže době probíhalo hned několik šetření orgánů činných v trestním řízení ve stejné věci. Ani zde to 
panu poslanci zjevně nevadilo.  
 

Svoji činnost vyšetřovací komise skončila o rok později bez sebemenšího posunu ve znalosti faktů kauzy. 
Namísto objektivního zkoumání stavu věci a možných pochybení obou stran sporu, jak nařizovalo 
citované usnesení, se soustředila výhradně na spolupráci a pomoc státu. Na dochované části zvukových 
záznamů z jednání komunistický poslanec Urban přímo říká: "My všichni chceme přece pomoci tomu 
státu…"  
 

Nikdo z členů komise nikdy nebyl v této souvislosti v Belgii nebo v Holandsku, natož aby tam "zabezpečil 
dokumenty, které zmenšily škodu..."  
 

Předsedkyně komise Šedivá (ČSSD) a její tajemnice Tuleškovová – ta dokonce na útraty Ministerstva 
zdravotnictví – tedy toho, koho měla Komise vyšetřovat - dvakrát navštívily jedinou zemi - Dánsko. Paní 
Šedivá o něco později bezelstně přiznala do policejního protokolu, že "výslechy v Dánsku navrhl a 
vlastně i prováděl Úřad pro zastupování státu…" a navždy pohřbila představy o nezávislosti této 
vyšetřovací komise. Vyšetřovaný státní orgán řídil vyšetřování sama sebe – a zahraniční soudy jenom 
nevěřícně kroutily hlavou…  
 

Na základě informací od těchto dvou dam dánská společnost Novo Nordisk raději zničila archivní 
dokumentaci, která by potvrdila rozsah její spolupráce s Diag Human na přelomu osmdesátých a 
devadesátých let, což později v ústní výpovědi potvrdil jeden ze zástupců firmy. Za žádnou cenu totiž 
nechtěla být vtažena do sporu s českým státem.  
 

Žádný z několika málo dokumentů, které obě dámy přivezly do Prahy, nebyl ani trochu důležitý. 
Vzhledem k tomu, že tři výpovědi byly získány protiprávním způsobem a bez vědomí druhé strany sporu, 
musely je rozhodci vyloučit jako nepřípustné. Výpověď svědka Larsena přišla Českou republiku na více 
než šedesát tisíc korun. Zaplatilo ji vyšetřované Ministerstvo zdravotnictví, ovšem až za dvakrát 
přepracovanou verzi jeho "výpovědi". Vše zadokumentováno v Archivu Poslanecké sněmovny.  
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Dokumenty nejenom, že škodu nesnížily ani o korunu, ale protiprávní činnost parlamentní vyšetřovací 
komise se stala silným argumentem protistrany v arbitráži i v následných zahraničních soudních 
sporech.  
 

Od roku 2004, kdy tato velmi neslavná a otevřeně podvodná parlamentní komise ukončila svoji "práci", 
stouply úroky z dlužné částky, kterou Česká republika bude muset zaplatit, o nejméně deset miliard 
korun.  
 

Když se Babiš pochlubí  
 

Komunistické vidění skutečnosti si s fakty nikdy starost nedělalo. Ale považovat to za "zmenšení škody, 
která tady vznikla" je otevřenou nepravdou, kterou české vlády, v této věci vždy soudružsky podpořené 
KSČM, budou muset občanům a voličům vysvětlit. A poněkud komicky působilo, když pábení předsedy 
komunistů o "dobré práci komise zřízené ke kauze Diag Human" o den později zopakoval v Českém 
rozhlase předseda údajně konzervativní a zákonnosti dbalé KDU-ČSL Marián Jurečka.  
 

Během několika měsíců – určitě před volbami - skončí mezinárodní arbitráž v této věci.  
 

Zástupci státu v ní nebyli schopni vysvětlit, jak to, že odmítají uznat právní moc rozsudků zahraničních 
soudů, a od roku 2017 pouze utíkají před svým věřitelem. Přiznal to ostatně i sám premiér Babiš ve 
Sněmovně, když se kdysi do záznamu poněkud prostoduše chlubil, že ještě jako ministr financí po 
prohraném soudním sporu a zamražení účtů stahoval česká aktiva z lucemburských bank. Útěk před 
věřitelem i stahování aktiv ze zablokovaných účtů jsou mimochodem trestné činy.  
 

Posouzení toho, zda Vojtěch Filip lhal jen jako komunista, nebo trpí prakticky neléčitelnou osobnostní 
poruchou z příliš dlouhého pobytu ve Sněmovně a z ní vyplývající nutkavou potřebou mluvit i o tom, o 
čem nic neví, je na odbornících. Jisté je jenom jedno. Pokud stát tuto mezinárodní arbitráž prohraje, 
nikdo v Poslanecké sněmovně, a tím méně Vojtěch Filip, se neodváží navrhnout zřízení parlamentní 
vyšetřovací komise. Extrémní růst dluhu státu o miliardové úroky z prodlení je v současnosti díky 
trestnímu oznámení spolku Kverulant už předmětem trestního vyšetřování.  
 

Autor je publicista. V minulosti několik let pracoval v právním týmu Diag Human; pro majitele firmy 
Josefa Šťávu zpracovával archiv celé kauzy.  
URL| https://hlidacipes.org/jan-urban-obsese-komunisty-filipa-a-jak-to-vypada-kdyz-vysetruji-poslanci/  

« zpět na obsah   
    
   

112. Utajování bylo nezákonné. Ministerstvo mělo zprávu OLAF o Čapím hnízdě 
zveřejnit, rozhodl soud      

22.03.2021  echo24.cz - Echo24  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Dnes to uvedl Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.  
 

V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 

http://echo24.cz/a/SbzcV
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zprávu neposkytlo. Ministerstvo argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11.000 korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| http://echo24.cz/a/SbzcV  

« zpět na obsah   
    
   

113. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud. 
Rozhodnutí je pravomocné      

22.03.2021  irozhlas.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  
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Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

Evropský úřad pro boj proti podvodům šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí 
hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační 
podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí.  
 

Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

Podrobnosti připravujeme.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/capi-hnizdo-olaf-zprava_2103221339_pj  

« zpět na obsah   
    
   

114. Nezveřejněním zprávy o Čapím hnízdě porušilo ministerstvo zákon      

22.03.2021  novinky.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí porušilo zákon, když odmítlo poskytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF) týkající se prověřování kauzy Čapí hnízdo. V pondělí o tom rozhodl městský 
soud v Praze.  
 

Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš ANO ). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
Soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí.  
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

URL| https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nezverejnenim-zpravy-o-capim-hnizde-porusilo-
ministerstvo-zakon-40354732  

« zpět na obsah   
    
   

115. Lidé mohou do celého okresu, vláda projedná nouzový stav a Poláci zablokují 
Čechům silnici      

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/capi-hnizdo-olaf-zprava_2103221339_pj
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nezverejnenim-zpravy-o-capim-hnizde-porusilo-ministerstvo-zakon-40354732
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22.03.2021  lidovky.cz - Lidovky.cz  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co 
se bude dít?  
 

V Česku mohou lidé ode dneška sportovat a vyrážet do přírody v celém svém domovském okresu, dosud 
tak mohli pouze na území obce. Omezení pohybu mezi okresy, které je nařízeno od začátku března, ale 
zůstává dál v platnosti.  
 

Opoziční strany by měly od ministerstva zdravotnictví obdržet podklady o efektivitě protikoronavirových 
opatření.  
 

Vláda projedná žádost o prodloužení nouzového stavu. Ministr vnitra Jan Hamáček v neděli prohlásil, že 
ve vládě je shoda na prodloužení minimálně o 14 dní. Ministryně financí Alena Schillerová posléze 
uvedla, že se kabinet předběžně domluvil, že požádá o prodloužení o 30 dní. Dolní komora by o žádosti 
měla hlasovat v pátek. Nynější stav nouze končí 28. března.  
 

Vláda také probere  
uložení povinnost pravidelně testovat i firmám do 10 zaměstnanců a živnostníkům. Zvažovat bude také 
častější testování.  
 

Prezident  
Miloš Zeman by se na zámku v Lánech sejde s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka je plánována na 
18. hodinu.  
 

Mise Světové zdravotnické organizace do Číny by mohla  
zveřejnit svoji zprávu o původu nového typu koronaviru.  
 

Další restrikce zavede  
Bulharsko, na deset dní zavře školy, restaurace, divadla a kina. Naopak  
Řecko uvolní část restrikcí, otevře kadeřnictví a o víkendech zkrátí noční zákaz vycházení.  
 

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní  
výsledky kontroly peněžních prostředků vynakládaných v souvislosti s epidemiologickou situací v České 
republice. Kontrolována byla ministerstva zdravotnictví a vnitra a Správa státních hmotných rezerv za 
roky 2011 až 2020.  
 

Ve 12:00 se  
rozezvoní kostelní zvony jako připomínka za oběti pandemie covidu. Akcí se Česká biskupská konference 
připojuje k občanské iniciativě Minuta ticha.  
 

Městský soud v Praze projedná správní žalobu organizace Kverulant na ministerstvo financí. Organizace 
kritizuje to, že nebyla oficiálně zveřejněna zpráva evropského úřadu OLAF o Čapím hnízdě. Žádá 
označení postupu ministerstva za nezákonný.  
 

Na Liberecku hrozí dopravní komplikace na česko-polské hranici v rámci protestu Poláků na podporu 
dolu Turów. Účastníci demonstrace budou od 14:30 vozidly jezdit 90 minut po silnici 332 mezi 
kruhovými objezdy v Kopačově (Kopaczowě) a Sieniawkou. Cílem je bránit vjezdu aut od českých hranic 
na silnici, která je pro nákladní dopravu z ČR spojnicí do Německa přes zhruba čtyřkilometrový úsek na 

https://www.lidovky.cz/briefing/lide-mohou-do-celeho-okresu-vlada-projedna-nouzovy-stav-a-polaci-zablokuji-cechum-silnici.A210321_173242_ln_briefing_vag
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polském území.  
 

V 09:00 Ústavní soud na svém webu oznámí, jak  
rozhodl o stížnosti ženy, která žádala odškodnění za údajně neohleduplné zacházení při porodu v 
neratovické nemocnici. Pro některé zákroky neměli porodníci informovaný souhlas ženy, navíc jí odmítli 
vydat placentu.  
 

Na Královéhradecku má začít likvidace chovů kachen, které zasáhla ptačí chřipka. Jde o chovy 
společnosti Perena v Dobřenicích a v Novém Bydžově – Zábědově.  
 

Foto:  
Sněmovna přijala nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19.  
Petr Topič, MAFRA  
 

URL| https://www.lidovky.cz/briefing/lide-mohou-do-celeho-okresu-vlada-projedna-nouzovy-stav-a-
polaci-zablokuji-cechum-silnici.A210321_173242_ln_briefing_vag  
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116. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud. 
Ministerstvo nechtělo narušit trestní řízení      

22.03.2021  lidovky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO).  
 

Policie znovu požádala o prodloužení vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Nový termín byl stanoven do 15. 
května  
 

Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo argumentovalo tím, 
že nechtělo narušit české trestní řízení. Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu 
projednání.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

Foto:  
Čapí hnízdo.  
Michal Šula, MAFRA  
 

URL| https://www.lidovky.cz/domov/rozhodnuti-ministerstva-neposkytnout-zadatelum-zpravu-
evropskeho-uradu-olaf-bylo-nezakonne-rozhodl-s.A210322_132000_ln_domov_lijk « zpět na obsah     

 

https://www.lidovky.cz/domov/rozhodnuti-ministerstva-neposkytnout-zadatelum-zpravu-evropskeho-uradu-olaf-bylo-nezakonne-rozhodl-s.A210322_132000_ln_domov_lijk
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117. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, rozhodl soud      

22.03.2021  zpravy.iDNES.cz - iDNES.cz, ČTK  
klíčová slova: Kverulant (3); organizace (3)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.  
 

V kauze obviněníčelí premiér Andrej Babiš. Organizace Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu 
ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo však argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní 
řízení. Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

"Ve skutečnosti je to tak, že by žalované ministerstvo požadovanou zprávu OLAF nikdy dobrovolně 
nevydalo, přestože se opakovaně odvolávalo na dočasnost svého tehdejšího odepření zprávy OLAF, a to 
do doby pominutí účinků hrozby maření probíhajícího vyšetřování," uvedla v minulosti organizace na 
své webové stránce.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. To 
následně oznámilo, že farma, která jako malý podnik původně získala dotaci, načež opět přešla pod 
Agrofert, byla vyjmuta z evropského financování.  
 

Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

"Podle našich informací se Češi nakonec rozhodli financovat ten projekt prostřednictvím peněz z 
národního rozpočtu. Pozitivní efekt vyšetřování je ten, že (na projekt) nebyly použity žádné unijní 
peníze," řekl před dvěma lety novinářům ředitel OLAF pro vyšetřování Ernesto Bianchi. Závěry českého 
šetření jsou podle něho zcela v rukou českých úřadů.  
 

PŘEHLEDNĚ: O co jde v kauze Čapí hnízdoRekonstrukce bývalého dvora Semtín odstartovala v roce 
2006, trvala celkem čtyři roky. Usedlost původně patřila společnosti ZZN Agro Pelhřimov, spadající pod 
holding Agrofert Andreje Babiše, v jehož představenstvu seděl i Jaroslav Faltýnek. V roce 2007 ZZN Agro 
Pelhřimov rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou 
vlastnickou strukturu. Babiš později uvedl, že majiteli byly jeho děti, jeho partnerka a její bratr. Teprve 
poté si firma změní název na Farma Čapí hnízdo.V únoru 2008 farma poprvé žádá o dotace, celkem 
dostane 54 milionů. V roce 2014 končí pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek 
udělení dotace. Farma Čapí hnízdo se stává součástí společnosti Imoba, jejímž jediným akcionářem je 
SynBiol, patřící do holdingu Agrofert.Podrobnou časovou osu kauzy najdete zde.  
 

Farma Čapí Hnízdo u Olbramovic na Benešovsku  
 

Čapí hnízdo  
 

Farma Čapí Hnízdo u Olbramovic na Benešovsku  
 

Farma Čapí Hnízdo u Olbramovic na Benešovsku  
 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zprava-capi-hnizdo-olaf-mestsky-soud-premier.A210322_132611_domaci_vank
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Foto:  
Premiér Andrej Babiš a farma Čapí hnízdo.  
iDNES.cz  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zprava-capi-hnizdo-olaf-mestsky-soud-
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118. Soud v kauze Čapí hnízdo: Ministerstvo financí tajilo zprávu OLAF nezákonně      

22.03.2021  e15.cz - ČTK,vku  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedl to Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 tísíc korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

https://www.e15.cz/clanek/1378949/soud-v-kauze-capi-hnizdo-ministerstvo-financi-tajilo-zpravu-olaf-nezakonne


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 149 

 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| https://www.e15.cz/clanek/1378949/soud-v-kauze-capi-hnizdo-ministerstvo-financi-tajilo-zpravu-
olaf-nezakonne  
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119. Soud v kauze Čapí hnízdo: Ministerstvo financí tajilo zprávu OLAF nezákonně      

22.03.2021  e15.cz - ČTK,vku  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedl to Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

URL| https://www.e15.cz/clanek/1378949/soud-v-kauze-capi-hnizdo-ministerstvo-financi-tajilo-zpravu-
olaf-nezakonne  
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120. Ministerstvo nezveřejnilo zprávu o Čapím hnízdu. Nezákonné, tvrdí soud      

22.03.2021  tn.cz   
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

Podle organizace Kverulant měla být zpráva evropské instituce OLAF, která popisuje dotační kauzu Čapí 
hnízdo, veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. To se však nestalo a ministerstvo ji 
Kverulantu poskytlo až půl roku po požádání.  
 

Městský soud v Praze tak v pondělí pravomocně rozhodl, že jednání ministerstva financí bylo 

https://www.e15.cz/clanek/1378949/soud-v-kauze-capi-hnizdo-ministerstvo-financi-tajilo-zpravu-olaf-nezakonne
http://tn.nova.cz/clanek/ministerstvo-nezverejnilo-zpravu-o-capim-hnizdu-nezakonne-tvrdi-soud.html
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nezákonné. V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO).  
 

OLAF totiž od roku 2016 šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun právě Farmě Čapí hnízdo. V 
prosinci roku 2017 bylo vyšetřování ukončeno s podezřením na dotační podvod.  
 

Pracovníci úřadu OLAF předávají orgánům zodpovědným za hospodaření s finančními prostředky EU na 
evropské i vnitrostátní úrovni své závěry. Hlavní odpovědnost za vymáhání právních předpisů v oblasti 
boje proti podvodům však leží z větší části na členských státech.  
 

Podívejte se na výsledky šetření OLAF v reportáži TV Nova:  
 

URL| http://tn.nova.cz/clanek/ministerstvo-nezverejnilo-zpravu-o-capim-hnizdu-nezakonne-tvrdi-
soud.html  
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121. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu? Nezákonné, rozhodl Městský soud v 
Praze      

22.03.2021  iHNed.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo.  
 

Ministerstvo v pondělí uvedlo, že postupovalo plně v souladu s požadavkem Evropské komise i 
Městského státního zastupitelství, podle kterých bylo zveřejnění zprávy v plném rozsahu vzhledem k 
probíhajícímu vyšetřování nepřípustné.  
 

"Neprodleně poté, co jsme byli v dubnu 2018 státním zastupitelstvím informováni, že zveřejněním 
zprávy již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, ministerstvo financí zprávu poskytlo," uvedl 
mluvčí úřadu Michal Žurovec. Zprávu MF podle něho spolku poslalo 19. července 2018. Nyní MF podle 
Žurovce počká na doručení písemného vyhotovení rozsudku a jeho odůvodnění.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh – zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 tisíc korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-rozhodl-mestsky-soud-v-praze
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Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNed.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má za to, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
rozhodl-mestsky-soud-v-praze  
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122. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu? Nezákonné, rozhodl Městský soud v 
Praze      

22.03.2021  iHNed.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  

http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-rozhodl-mestsky-soud-v-praze
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Připravujeme podrobnosti.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
rozhodl-mestsky-soud-v-praze  
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123. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, rozhodl Městský soud 
v Praze      

22.03.2021  iHNed.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
 

Připravujeme podrobnosti.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
rozhodl-mestsky-soud-v-praze  
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124. Ministerstvo nemělo právo zprávu OLAFU o Čapím hnízdě tajit, rozhodl soud      

22.03.2021  aktualne.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. Ta tvrdí, že neposkytnutí zprávy 
bylo v zájmu Andreje Babiše, který je v kauze stíhán. Ministerstvo prý nechtělo narušit české trestní 
řízení.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 

http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-rozhodl-mestsky-soud-v-praze
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizde-bylo-nezakonne-uvedl/r~8c3349128b0811eb9cafac1f6b220ee8/
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ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizde-bylo-nezakonne-
uvedl/r~8c3349128b0811eb9cafac1f6b220ee8/  

« zpět na obsah   
    
   

125. Kauza Čapí hnízdo: Rozhodnutí ministerstva financí bylo nezákonné, uvedl soud  
    

22.03.2021  denik.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Dnes to uvedl Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.  
 

"V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
 

https://www.denik.cz/krimi/capi-hnizdo-kauza-andrej-babis-20210322.html
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OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo.  
 

URL| https://www.denik.cz/krimi/capi-hnizdo-kauza-andrej-babis-20210322.html  
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126. Babišova kauza. Nezveřejnit zprávu o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud  
    

22.03.2021  seznam.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné.  
 

Dnes to uvedl Městský soud v Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V 
kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání.  
OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. 
Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
Připravujeme podrobnosti.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
uvedl-soud-147996  
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127. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud. 
Rozhodnutí je pravomocné      

22.03.2021  irozhlas.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (5); organizace (3); Kverulantovi (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-uvedl-soud-147996
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/capi-hnizdo-olaf-zprava_2103221339_pj
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"Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o 
činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva OLAF včetně příloh 
- zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun. Aktuální vyjádření 
ministerstva ČTK zjišťuje.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

Kauza Čapí hnízdo  
 

Evropský úřad pro boj proti podvodům šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí 
hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační 
podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů.  
 

Organizace Kverulant tehdy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí 
kopie zprávy, ministerstvo to ale odmítlo.  
 

O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec 
dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má za to, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky Evropské unie, vyšetřovat je a bránit 
jim. V závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního 
práva i práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert.  
 

V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala 
evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační 
podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/capi-hnizdo-olaf-zprava_2103221339_pj  
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128. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu? Nezákonné, rozhodl Městský soud v 
Praze      

22.03.2021  iHNed.cz - ČTK  
Vyšlo také v: iHNed.cz  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 tisíc korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 

http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-rozhodl-mestsky-soud-v-praze
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2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66899080-nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-
rozhodl-mestsky-soud-v-praze  
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129. Nezveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu bylo nezákonné, uvedl soud      

22.03.2021  forum24.cz - ČTK / FORUM 24  
Vyšlo také v: forum24.cz  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulantovi (2); organizace (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Dnes to uvedl Městský soud v Praze. 
Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér Andrej 
Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.  
 

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11.000 korun.  
 

"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
 

Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
 

OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 

https://www.forum24.cz/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-uvedl-soud/
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práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
URL| https://www.forum24.cz/nezverejnit-zpravu-olaf-o-capim-hnizdu-bylo-nezakonne-uvedl-soud/  

« zpět na obsah   
    
   

130. Pražský hrad zruší "ponižující" kontroly. Občané zavřený areál dál kritizují      

30.03.2021  denik.cz - ČTK, Michael Bereň  
Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; rokycansky.denik.cz; sokolovsky.denik.cz; 
taborsky.denik.cz; ustecky.denik.cz; zlinsky.denik.cz; moravskoslezsky.denik.cz; sumpersky.denik.cz; 
prostejovsky.denik.cz; prerovsky.denik.cz; hranicky.denik.cz; slovacky.denik.cz; prazsky.denik.cz; 
kromerizsky.denik.cz; novojicinsky.denik.cz; hodoninsky.denik.cz; blanensky.denik.cz; breclavsky.denik.cz; 
znojemsky.denik.cz; vyskovsky.denik.cz; fm.denik.cz; karvinsky.denik.cz; opavsky.denik.cz; 
bruntalsky.denik.cz; podripsky.denik.cz; brnensky.denik.cz; tachovsky.denik.cz; svitavsky.denik.cz; 
benesovsky.denik.cz; berounsky.denik.cz; boleslavsky.denik.cz; ceskobudejovicky.denik.cz; 
ceskokrumlovsky.denik.cz; ceskolipsky.denik.cz; decinsky.denik.cz; chomutovsky.denik.cz; 
jablonecky.denik.cz; litomericky.denik.cz; zatecky.denik.cz; mostecky.denik.cz; teplicky.denik.cz; 
domazlicky.denik.cz; hradecky.denik.cz; chebsky.denik.cz; karlovarsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; 
klatovsky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; krkonossky.denik.cz; kutnohorsky.denik.cz; liberecky.denik.cz; 
jindrichohradecky.denik.cz; pelhrimovsky.denik.cz; pisecky.denik.cz; prachaticky.denik.cz; 
strakonicky.denik.cz; melnicky.denik.cz; valassky.denik.cz; havlickobrodsky.denik.cz; chrudimsky.denik.cz; 
jicinsky.denik.cz; jihlavsky.denik.cz; nachodsky.denik.cz; rychnovsky.denik.cz; trebicsky.denik.cz; 
zdarsky.denik.cz; nymbursky.denik.cz; olomoucky.denik.cz; orlicky.denik.cz; pardubicky.denik.cz; 
plzensky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulanta; org; Razima; spolek; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad ruší plošné vstupní bezpečnostní kontroly. Policisté budou nově návštěvníky kontrolovat 
namátkově. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček sdělil, že plošné kontroly budou zrušeny i 
poté, co se veřejnosti otevřou kvůli situace s covid-19 uzavřená nádvoří a hradní objekty. Od pátku 
budou zpřístupněny hradní zahrady a část Jeleního příkopu.  
 

"Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v létě 2016. Podle kritiků byla opatření 
zbytečná. Tvořily se dlouhé formy, lidé totiž museli projít bezpečostními rámy a policisté jim kontrolovali 
i zavazadla. Hrad opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů.  
"Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a 
dalších prvků ochrany se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu," 
zdůvodnila úterní rozhodnutí Kancelář prezidenta republiky (KPR).  
 

KPR zároveň odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany hradního areálu a jeho návštěvníků. Kancelář v 
tiskové zprávě uvedla, že vstupy jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je 
policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie České republiky jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby 

https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-bezpecnostni-kontroly-zeman-ovcacek-jeleni-prikop.html
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se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník policie má právo zamezit ve vstupu do 
Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla 
prezidentova kancelář.  
Otevřeno i v LánechOd velikonočních svátků se současně otevře i zámecký park v Lánech, a to o víkendu 
a ve svátky od 10:00 do 18:00 a ve středu a ve čtvrtek mezi 14:00 a 18:00.  
Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s šířením 
koronaviru. Od pátku se však pro veřejnost otevřou Královská zahrada a Jižní zahrady, do kterých je 
možné vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše, až po Plečnikovu vyhlídku a také Horní Jelení 
příkop. Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté budou plošné kontroly 
zrušeny. "Ano, počítáme dál s režimem zrušených plošných kontrol," napsal mluvčí Ovčáček ČTK.  
I přes zpřístupnění některých míst na Hradčanech stále platí, že návštěvníci musí používat respirátory či 
jinou předepsanou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a další opatření proti šíření covidu. 
Nádvoří i další objekty Pražského hradu však kvůli koronaviru zůstávají dál uzavřena. Také spolek 
Kverulant, který prezidenta Zemana nedávno v dopise vyzval, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, odvolal 
vojáky s puškami a zrušil "ponižující" kontroly, považuje tento stav pouze za dílčí vítězství.  
O zrušení kontrol Zemanovu kancelář opakovaně žádali také komunální politici Jan Lacina a Jiří Růžička 
(oba STAN). Za Jelení příkop se přimlouval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).  
Kverulant se chce se Zemanem soudit  
Podle Kverulanta nemá uzavření skoro celé jedné čtvrti hlavního města, kde má sídlo hlava státu, oporu 
v zákoně. U příležitosti mezinárodního dne památek a sídel 18. dubna proto plánuje občanský spolek 
shromáždění k vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu. Náměstí svatého Jiří, kde se 
má demonstrace konat, bude ovšem dál nepřístupná. Spolek v tiskové zprávě tvrdí, že magistrát akci 
zamítnul, protože lokalita není veřejným prostranstvím. Kverulant by potřeboval souhlas vlastníka, 
kterým je Kancelář prezidenta republiky. Chystá proto odvolání k ministerstvu vnitra pod vedením 
vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), případně se obrátí na soud správní žalobou.  
 

"Stále platí, že Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby 
ukázal svou moc. Zavřel nám, občanům republiky, místo bytostně spojené s naší státností a s našimi 
křesťanskými kořeny. S tím se nelze smířit," tvrdí Vojtěch Razima, zakladatel Kverulant.org.  
Věřícím přitom Zeman a spol. umožnili účastnit se bohoslužeb včetně velikonočních obřadů. Jenže i přes 
nejdůležitější křesťanský svátek v roce platí až na výjimky zákaz pohybu mezi okresy a další restrikce 
zavedené menšinovou vládou Andreje Babiše (ANO).  
"Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době 
lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou," 
uvedl k otevření zahrad v tiskové zprávě vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.  
URL| https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-bezpecnostni-kontroly-zeman-ovcacek-jeleni-
prikop.html  

« zpět na obsah   
    
   

131. Apríl: Kalousek obviněn. Sypal do Bečvy kyanid      

01.04.2021  parlamentnilisty.cz - mp  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); spolek  

 

Odkaz na originál   

Za všechno může Kalousek! I na Apríla. Dokud byl Miroslav Kalousek poslancem, šéf hnutí ANO Andrej 
Babiš na něj sváděl kde co. A nejen Babiš. Teď už Kalousek není poslancem, ale po internetu pořád 
koluje řada vtipů na jeho účet. Jednou může za zablokování Suezského průplavu, podruhé za globální 
oteplování a potřetí za otravu moravské řeky Bečvy. Aprílový žert vytvořil spolek Kverulant.org.  
 

Ačkoli už Miroslav Kalousek (TOP 09) není ve Sněmovně, je ho všude plno. Poskytuje rozhovory, k 
veřejnému dění se hojně vyjadřuje na sociálních sítích a na TV Barrandov dokonce jednou týdně 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/April-Kalousek-obvinen-Sypal-do-Becvy-kyanid-659185


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 160 

 

pravidelně rozpráví s Jaromírem Soukupem.  
 

Dokonce ani na Apríla, kdy po internetu koluje spousta žertíků, nemá člověk od Kalouska pokoj. Jeden z 
vtipálků totiž oznámil, že to Miroslav Kalousek, a nikdo jiný, otrávil řeku Bečvu.  
 

"Státní zástupce obvinil Kalouska, že otrávil Bečvu," hlásá vtipálek.  
 

Oním státním zástupcem nebyl nikdo jiný než komunistický prokurátor Josef Urválek, který posílal 
odpůrce komunistů na smrt, nebo jim nechal zničit životy a zdraví v pracovních táborech.  
 

"Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec se dnes přihlásil na policii a sdělil, že 20. září 
loňského roku viděl nedaleko Valašského Meziříčí Miroslava Kalouska, jak sype do řeky Bečvy nějakou 
bílou krystalickou látku. Brabec si je jistý, že šlo o kyanid, protože to bylo napsáno na velkém pytli, ze 
kterého Kalousek látku nabíral. Brabec se na policii obrátil až nyní, protože mu Kalousek vyhrožoval, že 
pokud nahlásí, že ho viděl, tak řekne Andrejovi Babišovi, že ekologii vůbec nerozumní. Toho se Brabec 
bál, ale už nemohl déle snášet výčitky svědomí," hlásá pisatel aprílové zprávy.  
 

Obhájkyní Kalouska v předpokládaném procesu má být exministryně spravedlnosti za hnutí ANO, která 
svému mandantovi doporučí přiznat svou vinu v plném rozsahu.  
 

Kverulant.org doslova hlásá:  
 

Státní zástupce obvinil Kalouska, že otrávil Bečvu  
 

Praha 1. dubna 2021 Státní zástupce Josef Urválek dnes obvinil Miroslava Kalouska, že loni v září otrávil 
řeku Bečvu. V kauze se totiž objevilo nové důležité svědectví ministra Brabce. Viděl Kalouska, jak do řeky 
kyanid sype.  
 

Ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec se dnes přihlásil na policii a sdělil, že 20. září 
loňského roku viděl nedaleko Valašského Meziříčí Miroslava Kalouska, jak sype do řeky Bečvy nějakou 
bílou krystalickou látku. Brabec si je jistý, že šlo o kyanid, protože to bylo napsáno na velkém pytli, že 
kterého Kalousek látku nabíral.  
 

Brabec se na policii obrátil až nyní, protože mu Kalousek vyhrožoval, že pokud nahlásí, že ho viděl, tak 
řekne Andrejovi Babišovi, že ekologii vůbec nerozumní. Toho se Brabec bál, ale už nemohl déle snášet 
výčitky svědomí.  
 

Obviněnému Kalouskovi byl ustanoven obhájce ex offo. Stala se jím bývalá ministryně spravedlnosti za 
ANO Helena Válková. Ta svému mandantovi radí, aby přiznal vinu v plném rozsahu a spoléhal na 
shovívavost soudce Jiřího Berky, který bude Kalouska soudit.  
 

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla 
řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly 20. září, 
podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 
40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/April-Kalousek-obvinen-Sypal-do-Becvy-kyanid-
659185  
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132. Pohřbíváme, nerušit. Nepřišel vám letošní apríl bez apríla? Komentář Štěpána 
Cháb      

03.04.2021  krajskelisty.cz - Štěpán Cháb  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Ve vlastním ‘svatém boji‘ s větrnými mlýny jsem dočista zapomněl na apríla. To je pořád kde je jaká 
nespravedlnost a jak se nad ní co nejvíce pohoršit a upálit několik viníků, ale někam se ty emoce přece 
přelít musí. No ne? Ale přesto jsme, společně s naší šéfredaktorkou, dva dny po šprýmařském svátku 
zkonstatovali, že to letos byla vážně slabota. Kde nic, tu nic. Každý mediální dům se snaží apríl co apríl 
vypéct své čtenáře nějakým špílcem. A letos? Bída s nouzí.  
 

Nejvíc zafungoval kotrmelec spolku Kverulant, který zarezonoval na sociálních sítích. V něm se 
Kverulant zabýval tím, že Mirek Kalousek byl spatřen přesně 20. září loňského roku u řeky Bečvy, kterak 
tam sype z označeného pytle do vody kyanid. Viděl ho ministr Brabec, tohoto času stále ještě mlčící šéf 
Ministerstva pro životní prostředí. Ale protože mu Mirda vyhrozil, že na něj práskne, že životnímu 
prostředí zbla nerozumí, Brabec celý půlrok mlčel. Až teď to z něho vylétlo. Hnulo se v něm svědomí. V 
Kverulantově trojitém výkrutu na poli humoru bylo toho humoru na rozdávání. Skvělé.  
 

Podle interních informací Krajských listů.cz se kyanidem pokusil Miroslav Kalousek otrávit i pražskou 
Čertovku. Byl ovšem přemluven k nástupu na turistickou bárku a Čertovkou se jen projel  
 

Další pánové na holení  
 

Kdo je další na řadě? Mapy společnosti Seznam. Ty každoročně naklušou s nějakou skutečnou bombou. 
Letos? Letos přišly s lakonickým oznámením. Vládní nařízení omezilo i službu Mapy.cz. Co bychom 
čuměli do zahraničí nebo do vedlejších okresů. Ještě by to v nás vyvolalo nějaké nekalé choutky hodné 
rány policejním pendrekem. Skvělé. Výborné. Ne tak propracované, jako loni, ale jízda, která vystihla 
pěnu dní.  
 

Do humoru se pustil i čerstvě bývalý šéfredaktor serveru Lidovky.cz. Oznámil ve velmi sofistikované verzi 
na humor, že svou kandidaturu na Hrad oznámily dvě sličné ženy. A to Světlana Witowská a Martina 
Kociánová. Ovšem István Léko šel s humorem natolik daleko, že mnozí čtenáři už si začali chystat 
občanky pro volební komisi i sudlice pro nemilosrdný předvolební souboj. Výborné, skvělé a patřičně 
matoucí.  
 

Do humoru se mediálně zapojila i pražská Zoo, která ve své tiskové zprávě informovala v karanténách 
zavřené obyvatele, že se jí podařilo splašit želvovce strašného. A přidala fotografii. A pro jistotu druhý 
den i vysvětlující tiskovku, aby nedošlo k mýlce a lidé se nedožadovali vrácení vstupného. Až tedy budou 
moci do Zoo na volnoběh. Skvělé, výborné. Přesně tak to má být.  
 

Beze srandy a se sudlicí v ruce  
 

Další aprílové špílce jsme nezaznamenali. Čím to bude? Národ, který se z těžkých časů vždy prožertoval, 
by přece neměl ztratit apetit zrovna natruc, když je mu sakra zle. Nebo už to neplatí? Nebo je to jen 
mýtus? Nebo už jsme na takovém dně, že ten humor nevytlačíme ani z paty? Bůh suď. Ovšem beze 
srandy bude ten život takový… beze srandy. Kdybych já si, nemehlo mediálně popletené, vzpomněl, že 
apríl je 1. dubna a že by si to zasloužilo nějakou vypečenou fake news, nemusel bych si dnes za trest 
strkat ruku do mlýnku na maso a večer si odpírat moučníček.  

https://www.krajskelisty.cz/praha/25478-pohrbivame-nerusit-neprisel-vam-letosni-april-bez-aprila-komentar-stepana-chab.htm
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133. Tak ať to nebouchne. Aktivista chtěl odtáhnout reklamní auta, obvinili ho z 
šíření poplašné zprávy      

08.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (7); Razimovi (2); Razimu (2); Kverulant; organizací; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Roky bojuje Vojtěch Razima se svojí organizací Kverulant proti nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k 
tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné billboardy poblíž tuzemských silnic. Kvůli tomu, že 
upozorňoval na jeden podobný případ na Hradčanském náměstí v Praze, má nyní dvaapadesátiletý muž 
problémy. A soud jej dokonce poslal podmíněně do vězení za šíření poplašné zprávy.  
 

Razimu loni v dubnu při první vlně pandemie rozhořčily dva vraky umístěné před vstupem do Pražského 
hradu. Na jednom z nich zářila reklama na testy na covid-19. A to přesto, že v té době byl ještě jejich 
prodej zakázán a kupovat je mohli jen zdravotníci. Deník Aktuálně.cz tehdy upozornil, že prodejce zákaz 
obcházel tak, že prodával vatovou štětičku za 849 korun a test k ní dával zdarma.  
 

Kvůli autům s reklamou zavolal Razima na tísňovou linku pražských strážníků a žádal, aby odtáhli oba 
vraky, které navíc už měly botičku. A to proto, že byly nosičem pro umístění neoprávněné reklamy. 
Strhla se mezi nimi debata, kdy Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen 
botičku a nic jiného, a operátor tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na 
vyhrazeném stání a ani nebrání provozu, a tak je odtáhnout nemohou. Zároveň mu sdělil, že by to 
mohla udělat policie jen z bezpečnostních důvodů.  
 

Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju." Strážníci o telefonátu informovali státní policii a ta Razimovi po 40 
minutách zavolala a ptala se, jak došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý 
úsudek. Stojí takhle blízko Hradu a jsou opuštěné," uvedl.  
 

Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 24 policistů a šest strážníků. A také vozidlo záchranky. Pyrotechnici ale žádnou bombu 
nenašli a k Razimovi domů dorazila večer policejní hlídka a chtěla ho předvést k podání vysvětlení. Když 
nabídl, že se dostaví druhý den, hlídka mu pohrozila, že použije donucovací prostředky a předvede ho 
násilím.  
 

Případ skončil před soudem, který Razimu letos v lednu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu 
a přikázal mu také zaplatit náklady zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
 

"Poplašná zpráva, kterou policii sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala na to, že Razima, který v 90. letech sloužil u policie a BIS, si musel 
být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu.  
 

http://hn.ihned.cz/c1-66906120-tak-at-to-nebouchne-aktivista-chtel-odtahnout-reklamni-auta-obvinili-ho-z-sireni-poplasne-zpravy
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U soudu přitom vyšlo najevo, že jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu 
to bylo, ale soud odmítl zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
 

Případ ale nekončí. Razima dál odmítá, že by policii úmyslně sděloval nepravdivou zprávu, a proti 
verdiktu se odvolal. Poukazuje na to, že původně volal jen kvůli odtažení vozidel a až během telefonátu s 
operačním důstojníkem, když se bavili o ohrožení bezpečnosti, jej napadlo, že uvedené vozy by mohly 
být ideálním místem pro umístění bomby.  
 

"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval Razima a poukázal na 
svou dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66906120-tak-at-to-nebouchne-aktivista-chtel-odtahnout-reklamni-auta-
obvinili-ho-z-sireni-poplasne-zpravy  

« zpět na obsah   
    
   

134. Pražský hrad je veřejný prostor, potvrdil soud      

16.04.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

Průchod areálem Pražského hradu je už od loňského října zcela uzavřen. Hrad argumentuje tím, že jde o 
nutná opatření spojená s epidemiologickou situací. Zpřístupnění prostoru žádají občané a někteří 
politici, nejdále ale věc dotáhl spolek Kverulant. Podle něj je jsou nádvoří Pražského hradu zcela jasně 
veřejným prostranstvím a proto svolalo na tuto neděli shromáždění na náměstí U Svatého Jiří. Magistrát 
k ohlášce shromáždění ale žádal písemný souhlas vlastníka, když jej Kverulant logicky nedodal, magistrát 
věc odložil, spolek se vzápětí odvolal k ministerstvu vnitra. To se přiklonilo k názoru, že " Pražský hrad je 
jen jakými privátním dvorkem Zemana a jeho kamarily", jak to interpretuje Kverulant. Ten toto 
rozhodnutí napadl správní žalobou a Městský soud se věcí dnes zabýval. Podstatou sporu bylo to, zda je 
Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou konat shromáždění bez 
souhlasu vlastníka. Soud dospěl k závěru, že areál Pražského hradu je veřejné prostranství. Z toho plyne, 
že dlouhodobé uzavření takového místa nemá oporu v zákoně. S ohledem na to, jak přehlíživý vztah 
chová prezident Zeman k rozhodnutím soudů je však nejisté, zda se i přes tento verdikt Hrad veřejnosti 
v dohledné době otevře.  
 

Náhledové foto: Robert Břešťan  
URL| https://hlidacipes.org/prazsky-hrad-je-verejny-prostor-potvrdil-soud/  

« zpět na obsah   
    
   

135. Společnost Kverulant vyhrála spor o Pražský hrad. Může v jeho prostorách 
uspořádat shromáždění      

16.04.2021  irozhlas.cz - Kateřina Bečková, Ondřej Zlámal, ČTK  
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima (2); společnost (2); Kverulanta; Kverulantovi; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Městský soud v Praze v pátek pravomocně rozhodl o tom, že se v prostorách Pražského hradu může 

https://hlidacipes.org/prazsky-hrad-je-verejny-prostor-potvrdil-soud/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zavreny-prazsky-hrad-verejne-prostranstvi-spor-soud-kverulant_2104161719_onz
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konat shromáždění, které organizuje obecně prospěšná společnost Kverulant.org. Podle ní je uzavření 
Hradu nezákonné, protože jde o veřejné prostranství. Hrad a ministerstvo vnitra původně akci zakázali, 
soud nyní jejich rozhodnutí zrušil. Návštěvníkům nejsou prostory kvůli šíření epidemie koronaviru 
přístupné od loňského října.  
 

Zakladatel skupiny Kverulant Vojtěch Razima pravomocný verdikt soudu vítá. Pražský hrad má podle něj 
být veřejně přístupným místem a jeho zavření nemá oporu v zákoně. Skupina proto oznámila magistrátu 
svolání veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a 
svatojiřskou baziliku. Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat v 
neděli u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.  
 

"To, že ho prezident republiky zcela zavřel, nemá podporu v zákoně. Tudíž chceme věřit tomu, že v 
několika příštích dnech se pan prezident jistě zachová státnicky a jistě Hrad otevře občanům republiky," 
uvedl Razima pro Radiožurnál.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. (...) Omezení přístupnosti, respektive obecného 
užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle 
názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek neveřejný charakter tohoto prostranství," uvedla 
předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Reakce Hradu  
 

"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal ČTK na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.  
 

"Kategoricky nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla 
by tím ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla," 
doplnil poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
 

Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

Akce se uskuteční  
 

Magistrát i vnitro nyní na základě rozhodnutí soudu shodně zastávají stanovisko, že shromáždění se v 
neděli uskutečnit může.  
 

"S ohledem na to, že v dané věci je ministerstvem vnitra rozhodováno o právech a povinnostech 
účastníků, má odvolání svolavatele vůči původnímu rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odkladný 
účinek. Svolavatel tak nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn konat 
shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," napsal mluvčí ministerstva Ondřej 
Krátoška. Dodal, že nové rozhodnutí nemůže vnitro vydat dříve, než mu soud páteční rozsudek doručí.  
 

"Zatím máme pouze neoficiální informace od kolegů z ministerstva vnitra, respektive z veřejných zdrojů. 
Soud podle dostupných informací konstatoval, že areál Pražského hradu je veřejným prostranstvím. Ve 
smyslu zákona o právu shromažďovacím pak shromáždění, které se zde má konat, nevyžaduje souhlas 
Správy Pražského hradu. Nedělní shromáždění se proto může uskutečnit, neboť svolavatel jej ve smyslu 
rozhodnutí soudu řádně oznámil," sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.  
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Spor o veřejné prostranství  
 

Otázku, zda je areál Hradu veřejným prostranstvím, v pátek ovšem soud v ústním odůvodnění verdiktu 
jednoznačně a výslovně nezodpověděl. Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu 
Hradu.  
 

"Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného 
rozhodnutí. (...) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v 
areálu Pražského hradu," doplnila Bašná.  
 

Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Právník z vnitra Jan 
Potměšil upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno neprostupnými stavbami a 
zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc nepřetržitě 
zajišťuje hradní stráž a policie.  
 

Magistrát proto po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl v pátek argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve 
uvedl, že veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu 
spolehnout na historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné 
prostranství.  
 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org označila to, že prezident Zeman Hrad od loňského října 
zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zavreny-prazsky-hrad-verejne-prostranstvi-spor-soud-
kverulant_2104161719_onz  
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136. Pražský hrad je pro lidi uzavřen neprávem, rozhodl soud. Sdružení chystá akci      

16.04.2021  seznam.cz - Dávid Pasztor  
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta; organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Městský soud v Praze vyhověl stížnosti organizace Kverulant, která napadla uzavření Pražského hradu 
veřejnosti loni v říjnu. Stát argumentoval, že prostory Hradu nejsou veřejným prostranstvím.  
 

Pražský hrad jako veřejné prostranství má být volně dostupné i v pandemickém období, tvrdí občanské 
sdružení Kverulant.  
Městský soud v Praze dnes vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které u soudu 
Hrad zastupovalo a argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím.  
Soud se ale zastal organizace, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského hradu - 
jako protest proti jeho zavření a zároveň si tam chtějí připomenout mezinárodní den památek.  
"Považujeme Pražský hrad za místo, které patří občanům České republiky a je bytostně spojeno se 
základy křesťanství, naší státnosti, prezidentem Masarykem. A v minulosti dostupný vždy byl," řekl 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazsky-hrad-je-pro-lidi-uzavren-nepravem-rozhodl-soud-sdruzeni-chysta-akci-150895


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 166 

 

předseda občanského sdružení Kverulant Vojtěch Razima Seznam Zprávám. Dodal, že jednání 
prezidenta Miloše Zemana považují za projev arogantnosti moci.  
Podle Kverulanta stát uzavřel prostory Hradu veřejnosti a vytvořil z něj něco jako prostor na soukromé 
párty. "Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že areál Hradu je deklarován jako soukromě 
spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit, a někoho jiného nikoliv. Čili že je to něco jako 
vnitroblok," píše Kverulant na svých stránkách.  
Na nich také připomíná, že současné omezení Hradu není za prezidentování Zemana první. Částečná 
omezení museli návštěvníci snášet již od roku 2015. Po vlně teroristických útoků a vrcholící migrační 
krize uzavřela administrativa Zemana širší okolí Pražského hradu a všichni návštěvníci se museli podrobit 
detailním kontrolám v přítomnosti vojáků se samopaly.  
Občanské sdružení Kverulant do veřejného dění již dříve promluvil. V březnu jim dal Městský soud v 
Praze za pravdu, kdy stejným způsobem zažalovali stát kvůli nezveřejnění zprávy Evropského úřadu na 
boj proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdě.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazsky-hrad-je-pro-lidi-uzavren-nepravem-rozhodl-soud-
sdruzeni-chysta-akci-150895  
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137. Soud se postavil za Kverulanta. Spolek chce uspořádat shromáždění na Hradě      

16.04.2021  benesovsky.denik.cz - ČTK  
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  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

""Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. (…) Omezení přístupnosti, respektive obecného 
užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle 
názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek neveřejný charakter tohoto prostranství," uvedla 
předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
Do zahrad a na bohoslužby chodit lze  
"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal médiím na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Kategoricky 
nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím 
ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla," doplnil 
poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/prazsky-hrad-kverulant-soud-shromazdeni-prezident-magistrat.html
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Magistrát v tuto chvíli zastává stanovisko, že shromáždění se uskutečnit může. "Zatím máme pouze 
neoficiální informace od kolegů z ministerstva vnitra, respektive z veřejných zdrojů. Soud podle 
dostupných informací konstatoval, že areál Pražského hradu je veřejným prostranstvím. Ve smyslu 
zákona o právu shromažďovacím pak shromáždění, které se zde má konat, nevyžaduje souhlas Správy 
Pražského hradu. Nedělní shromáždění se proto může uskutečnit, neboť svolavatel jej ve smyslu 
rozhodnutí soudu řádně oznámil," sdělil médiím mluvčí magistrátu Vít Hofman.  
Otázku, zda je areál Hradu veřejným prostranstvím, ovšem soud v ústním odůvodnění verdiktu 
jednoznačně a výslovně nezodpověděl. Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu 
Hradu.  
"Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného 
rozhodnutí. (…) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v 
areálu Pražského hradu," doplnila Bašná.  
Kverulant se na Hrad neobrátil  
Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Právník z vnitra Jan 
Potměšil upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno neprostupnými stavbami a 
zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc nepřetržitě 
zajišťuje hradní stráž a policie.  
 

Magistrát proto po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatel obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšná společnosti Kverulant.org označila to, že prezident Zeman Hrad od loňského října 
zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

URL| https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/prazsky-hrad-kverulant-soud-shromazdeni-prezident-
magistrat.html  
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138. Soud se postavil za Kverulanta. Spolek chce uspořádat shromáždění na Hradě      

16.04.2021  prazsky.denik.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

""Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. (…) Omezení přístupnosti, respektive obecného 
užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle 
názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek neveřejný charakter tohoto prostranství," uvedla 
předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazsky-hrad-kverulant-soud-shromazdeni-prezident-magistrat.html
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Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
Do zahrad a na bohoslužby chodit lze  
"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal médiím na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Kategoricky 
nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím 
ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla," doplnil 
poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

Magistrát v tuto chvíli zastává stanovisko, že shromáždění se uskutečnit může. "Zatím máme pouze 
neoficiální informace od kolegů z ministerstva vnitra, respektive z veřejných zdrojů. Soud podle 
dostupných informací konstatoval, že areál Pražského hradu je veřejným prostranstvím. Ve smyslu 
zákona o právu shromažďovacím pak shromáždění, které se zde má konat, nevyžaduje souhlas Správy 
Pražského hradu. Nedělní shromáždění se proto může uskutečnit, neboť svolavatel jej ve smyslu 
rozhodnutí soudu řádně oznámil," sdělil médiím mluvčí magistrátu Vít Hofman.  
Otázku, zda je areál Hradu veřejným prostranstvím, ovšem soud v ústním odůvodnění verdiktu 
jednoznačně a výslovně nezodpověděl. Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu 
Hradu.  
"Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného 
rozhodnutí. (…) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v 
areálu Pražského hradu," doplnila Bašná.  
Kverulant se na Hrad neobrátil  
Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Právník z vnitra Jan 
Potměšil upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno neprostupnými stavbami a 
zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc nepřetržitě 
zajišťuje hradní stráž a policie.  
 

Magistrát proto po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatel obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšná společnosti Kverulant.org označila to, že prezident Zeman Hrad od loňského října 
zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

URL| https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazsky-hrad-kverulant-soud-shromazdeni-prezident-
magistrat.html  
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139. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi shromáždění      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
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klíčová slova: Razima (6); Kverulant; společnosti; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel obecně prospěšné společnosti 
Kverulant Vojtěch Razima. Na jeho dolní nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl 
protestovat proti uzavření jeho areálu. Vadí mu, že prezident republiky Miloš Zeman jej uzavírá 
veřejnosti. "Hrad je náš, ne prezidenta republiky," argumentuje Razima. Hrad je přitom nyní už zhruba 
půl roku až na část zahrad uzavřený. A když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet přísnými 
kontrolami.  
 

Razima uvedené shromáždění podle pravidel nahlásil pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance. Razima se tak obrátil na Městský soud v Praze, aby rozhodnutí ministerstva označil za 
nezákonné. Ten mu dal za pravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby 
se na jeho území konalo veřejné shromáždění.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriela Bašná.  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel Uhl. 
Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší.  
 

Správa Pražského hradu ale neočekává, že by areál Hradu zpřístupnila a umožnila uspořádání 
avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci nutné, aby 
nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřena," uvedl mluvčí Hradu Vít Novák, který poukázal na to, že jsou 
zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možno ve vymezených časech projít na 
bohoslužby v Katedrále sv. Víta.  
 

Co je veřejné prostranství  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platí tam například i otevírací doba.  
 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace
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Historická paměť obyvatel obcí  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti, a týká se i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-
uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace  
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140. Areál Hradu je veřejným prostranstvím, rozhodl soud. Proti uzavření se chystá 
protest      

16.04.2021  aktualne.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/areal-hradu-je-verejnym-prostranstvim-rozhodl-
soud/r~db6710409e9f11eb99faac1f6b220ee8/  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/areal-hradu-je-verejnym-prostranstvim-rozhodl-soud/r~db6710409e9f11eb99faac1f6b220ee8/
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141. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi demonstrace      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (6); Kverulant; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel obecně prospěšné společnosti 
Kverulant Vojtěch Razima. Na jeho dolní nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl 
protestovat proti uzavření jeho areálu. Vadí mu, že prezident republiky Miloš Zeman jej uzavírá 
veřejnosti. "Hrad je náš, ne prezidenta republiky," argumentuje Razima. Hrad je přitom nyní už zhruba 
půl roku až na část zahrad uzavřený. A když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet přísnými 
kontrolami.  
 

Razima uvedené shromáždění podle pravidel nahlásil pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance. Razima se tak obrátil na Městský soud v Praze, aby rozhodnutí ministerstva označil za 
nezákonné. Ten mu dal za pravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby 
se na jeho území konalo veřejné shromáždění.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriela Bašná.  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel Uhl. 
Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší.  
 

Na otázku, jak bude Pražský hrad na verdikt reagovat, zda umožní účastníkům shromáždění přístup na 
nádvoří či Hrad opět otevře, nebyl jeho mluvčí Vít Novák schopen odpovědět. "Naše stanovisko vám 
pošleme," uvedl.  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platila tam například i otevírací doba.  
 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace
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"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti, a týká se i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
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142. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi demonstrace      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (6); Kverulant; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel obecně prospěšné společnosti 
Kverulant Vojtěch Razima. Na jeho dolní nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl 
protestovat proti uzavření jeho areálu. Vadí mu, že prezident republiky Miloš Zeman jej uzavírá 
veřejnosti. "Hrad je nás, ne prezidenta republiky," argumentuje Razima. Hrad je přitom nyní už zhruba 
půl roku až na část zahrad uzavřený. A a když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet přísnými 
kontrolami.  
 

Razima uvedené shromáždění podle pravidel nahlásil pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance. Razima se tak obrátil na Městský soud v Praze, aby rozhodnutí ministerstva označil za 
nezákonné. Ten mu dal zapravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby se 
na jeho území konalo veřejné shromáždění.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriel Bašná.  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel Uhl. 
Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší.  
 

Na otázku, jak bude Pražský Hrad na verdikt reagovat, a zda umožní účastníkům shromáždění přístup na 
nádvoří či Hrad opět otevře, nebyl jeho mluvčí Vít Novák schopen odpovědět. "Naše stanovisko vám 
pošleme," uvedl.  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
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areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platila tam například i otevírací doba.  
 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistu archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti se týká i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-
uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace  

« zpět na obsah   
    
   

143. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi shromáždění      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (9); Kverulant; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel obecně prospěšné společnosti 
Kverulant Vojtěch Razima. Na jeho dolní nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl 
protestovat proti uzavření jeho areálu. Vadí mu, že prezident republiky Miloš Zeman jej uzavírá 
veřejnosti. "Hrad je náš, ne prezidenta republiky," argumentuje Razima. Hrad je přitom nyní už zhruba 
půl roku až na část zahrad uzavřený. A když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet přísnými 
kontrolami.  
 

Razima uvedené shromáždění podle pravidel nahlásil pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance. Razima se tak obrátil na Městský soud v Praze, aby rozhodnutí ministerstva označil za 
nezákonné. Ten mu dal za pravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby 
se na jeho území konalo veřejné shromáždění.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
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nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriela Bašná.  
 

Otevřít nechystáme, zní z Hradu  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel Uhl. 
Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší. "Doufám ale, že lidé budou rozumní a 
moc jich nepřijde, protože je stále vážná epidemiologická situace. Rozhodně nikoho nevyzýváme k 
účasti a stále chceme, aby to byla malá akce," dodal Razima.  
 

Správa Pražského hradu ale neočekává, že by areál Hradu zpřístupnila a umožnila uspořádání 
avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci nutné, aby 
nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřena," uvedl mluvčí Hradu Vít Novák, který poukázal na to, že jsou 
zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možno ve vymezených časech projít na 
bohoslužby v Katedrále sv. Víta.  
 

Razima se ale přesto shromáždění pokusí uskutečnit. "Je povoleno, plánujeme ho jen pro pět lidí a 
rozstupy budou dodrženy. Pokud nás hradní zbrojnoši nevpustí, podnikneme další právní kroky. Těmi s 
největší pravděpodobností bude podání zásahové žaloby, protože občanům brání Ústavou zaručené 
právo sdružovat se," uvedl Razima.  
 

Co je veřejné prostranství  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platí tam například i otevírací doba.  
 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti, a týká se i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
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144. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi shromáždění      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (9); Kverulant; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel spolku Kverulant Vojtěch Razima. 
Na jeho nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl protestovat proti uzavření areálu. 
"Hrad je náš, ne prezidenta republiky," kritizuje Razima prezidenta Miloše Zemana. Až na část zahrad je 
Hrad už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet 
přísnými kontrolami.  
 

Protest vůči hlavě státu nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
 

Razima se proto obrátil na pražský městský soud, aby rozhodnutí ministerstva označil za nezákonné. 
Ten mu dal za pravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby se na jeho 
území konalo veřejné shromáždění.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriela Bašná.  
 

Otevřít nechystáme, zní z Hradu  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí U svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel 
Uhl. Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší. "Doufám ale, že lidé budou rozumní a 
moc jich nepřijde, protože je stále vážná epidemiologická situace. Rozhodně nikoho nevyzýváme k 
účasti a stále chceme, aby to byla malá akce," dodal Razima.  
 

Pražský hrad ale neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil uspořádání avizovaného shromáždění. "I 
nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří Pražského hradu 
zůstala uzavřena," uvedl mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím 
Pražského hradu bude možno ve vymezených časech projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  
 

Razima se ale přesto shromáždění pokusí uskutečnit. "Je povoleno, plánujeme ho jen pro pět lidí a 
rozstupy budou dodrženy. Pokud nás hradní zbrojnoši nevpustí, podnikneme další právní kroky. Těmi s 
největší pravděpodobností bude podání zásahové žaloby, protože občanům brání Ústavou zaručené 
právo sdružovat se," uvedl Razima.  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platí tam například i otevírací doba.  

http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 176 

 

 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti, a týká se i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
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145. Soud vyhověl žalobě spolku, který brojí proti uzavření Pražského hradu      
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Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant (2); org; společnosti; spolku  

 

Odkaz na originál   

Městský soud v Praze se zastal organizace, která chce v neděli uspořádat shromáždění v momentálně 
uzavřeném areálu Pražského hradu. Vnitro tvrdilo, že areál není veřejným prostranstvím. Soud však 
vyhověl správní žalobě spolku Kverulant, podle verdiktu se má vnitro věcí dál zabývat. Kverulant za 
uzavření Hradu kritizuje prezidenta Miloše Zemana.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka.  
 

Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení.  
 

Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant 

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/soud-kverulant-otevreni-prazskeho-hradu-verejnosti.A210416_114730_praha-zpravy_rsr


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 177 

 

se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal žalobu.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
 

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

Foto:  
Na Pražském hradě je po úmrtí zpěváka Karla Gotta vlajka vyvěšena na půl žerdi, rozhodl o tom 
prezident Miloš Zeman. (2. října 2019)  
Twitter/Jiří Ovčáček  
 

URL| https://www.idnes.cz/praha/zpravy/soud-kverulant-otevreni-prazskeho-hradu-
verejnosti.A210416_114730_praha-zpravy_rsr  
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146. Soud se zastal Kverulanta, který chce uspořádat shromáždění v areálu Hradu      

16.04.2021  tyden.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-shromazdeni-v-arealu-hradu_551337.html
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hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
 

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

URL| https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-
shromazdeni-v-arealu-hradu_551337.html  
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147. Městský soud v Praze se zastal organizace Kverulant.org, která chce uspořádat 
shromáždění v areálu Hradu      

16.04.2021  forum24.cz - ČTK / FORUM 24  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za uzavření Hradu.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
URL| https://www.forum24.cz/mestsky-soud-v-praze-se-zastal-organizace-kverulant-org-ktera-chce-
usporadat-shromazdeni-v-arealu-hradu/  

« zpět na obsah   
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148. Organizace uspěla s žalobou kvůli uzavření Hradu      

16.04.2021  novinky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím,” uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
 

URL| https://www.novinky.cz/domaci/clanek/organizace-uspela-s-zalobou-kvuli-uzavreni-hradu-
40357254  
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149. Soud se zastal Kverulanta, který chce uspořádat shromáždění v areálu Hradu. Za 
jeho zavření kritizuje Zemana      

16.04.2021  lidovky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/organizace-uspela-s-zalobou-kvuli-uzavreni-hradu-40357254
https://www.lidovky.cz/domov/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-shromazdeni-v-arealu-hradu-za-jeho-zavreni-kritizuje-.A210416_145228_ln_domov_libs
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"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. (...) Omezení přístupnosti, respektive obecného 
užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle 
názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek neveřejný charakter tohoto prostranství," uvedla 
předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
 

Pražský hrad ruší plošné vstupní kontroly. Otevřou se i zahrady a část Jeleního příkopu  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel. Vyjádření vnitra a magistrátu k tomu, zda po rozhodnutí soudu může Kverulant bez 
postihu už tuto neděli shromáždění uspořádat.  
 

"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.  
 

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Na to dnes ale soud v ústním odůvodnění verdiktu 
jednozačně neodpověděl. Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu Hradu.  
 

"Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného 
rozhodnutí. (...) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v 
areálu Pražského hradu," doplnila Bašná.  
 

Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Právník z vnitra Jan 
Potměšil upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno neprostupnými stavbami a 
zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc nepřetržitě 
zajišťuje hradní stráž a policie.  
 

Magistrát proto po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
 

Pražský hrad tápe, jak nalákat turisty. Cizinců radikálně ubylo a Češi se metropoli vyhýbají  
 

Právník Kverulanta Pavel Uhl v pátek argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve 
uvedl, že veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu 
spolehnout na historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné 
prostranství.  
 

Obecně prospěšná společnosti Kverulant.org označila to, že prezident Zeman Hrad od loňského října 
zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
 

Foto:  
Pražský hrad.  
Michal Růžička, MAFRA  
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150. Spor o uzavřený Hrad. Je to veřejný prostor a neměl by se uzavírat, dal soud za 
pravdu organizátorovi shromáždění      

16.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (9); Kverulant; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Neobvyklým způsobem se pokusil zpřístupnit Pražský hrad zakladatel spolku Kverulant Vojtěch Razima. 
Na jeho nádvoří svolal na tuto neděli malé shromáždění, kterým chtěl protestovat proti uzavření areálu. 
"Hrad je náš, ne prezidenta republiky," kritizuje Razima prezidenta Miloše Zemana. Až na část zahrad je 
Hrad už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet 
přísnými kontrolami.  
 

Protest vůči hlavě státu nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl uznat a 
argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a Razima tak musí mít 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
 

Razima se proto obrátil na pražský městský soud, aby rozhodnutí ministerstva označil za nezákonné. 
Ten mu dal za pravdu. Nádvoří je podle něj veřejný prostor a není možné bránit tomu, aby se na jeho 
území konalo veřejné shromáždění.  
 

Podle ministerstva svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí vnitra a může akci uskutečnit. 
Ministerstvo podle mluvčího Ondřeje Krátošky nemůže nové rozhodnutí vydat dřív, než mu bude 
doručen rozsudek. "S ohledem na to, že v dané věci je ministerstvem vnitra rozhodováno o právech a 
povinnostech účastníků, má odvolání svolavatele vůči původnímu rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy 
odkladný účinek. Svolavatel tak nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn 
konat shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," uvedl pro ČTK Krátoška.  
 

Nicméně větší otevření Hradu a konec přísných policejních kontrol to automaticky neznamená. "Soud 
nehodnotí důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření, přijatých v areálu Pražského hradu," 
zdůraznila předsedkyně senátu Gabriela Bašná.  
 

Otevřít nechystáme, zní z Hradu  
 

"Soud jednoznačně řekl: Areál Pražského hradu je veřejný prostor. Stát by měl mému klientovi umožnit 
uspořádat shromáždění na náměstí U svatého Jiří v jeho areálu," řekl Razimův právní zástupce Pavel 
Uhl. Razima původně počítal s účastí několika málo osob, nyní je podle organizátora protestu 
pravděpodobné, že díky sporu bude zájem o akci mnohem větší. "Doufám ale, že lidé budou rozumní a 
moc jich nepřijde, protože je stále vážná epidemiologická situace. Rozhodně nikoho nevyzýváme k 
účasti a stále chceme, aby to byla malá akce," dodal Razima.  
 

Pražský hrad ale neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil uspořádání avizovaného shromáždění. "I 
nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří Pražského hradu 
zůstala uzavřena," uvedl mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím 
Pražského hradu bude možno ve vymezených časech projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  

http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace
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Razima se ale přesto shromáždění pokusí uskutečnit. "Je povoleno, plánujeme ho jen pro pět lidí a 
rozstupy budou dodrženy. Pokud nás hradní zbrojnoši nevpustí, podnikneme další právní kroky. Těmi s 
největší pravděpodobností bude podání zásahové žaloby, protože občanům brání Ústavou zaručené 
právo sdružovat se," uvedl Razima.  
 

Obě strany sporu se před soudem přely právě o to, jaká je definice veřejného prostranství. A jestli do ní 
areál Hradu spadá. Právník ministerstva vnitra Jan Potměšil argumentoval tím, že jde o "režimový 
prostor," na nějž je na rozdíl od běžné ulice regulován vstup. A platí tam například i otevírací doba.  
 

"Je tam bezpečnostně vojenský rozměr, charakter místa jako památky. Určité omezení nejen 
kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat, platilo vždy, i za Husáka," poukazoval Potměšil. Proto 
podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na němž by se 
mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila správa, která má areál v užívání.  
 

Razimův advokát Pavel Uhl naopak argumentoval stanoviskem Institutu plánování a rozvoje hlavního 
města. A podle něj nádvoří Hradu pod definici veřejného prostoru spadá, protože základním 
předpokladem takového prostoru je obecné užívání a přístup na něj. A před tím, než Zeman nechal Hrad 
uzavřít, tak i fungovalo.  
 

"Považujeme je za veřejně přístupná nepřetržitě i v časovém režimu, jako například parky či hřbitovy," 
uvedl ředitel institutu Ondřej Boháč s tím, že tuto definici zastávají i urbanisté v zahraničí.  
 

Právník Uhl navíc poukázal, že to, co je možné považovat za veřejné prostranství, vyjádřil v minulosti i 
Ústavní soud. "S ohledem na jistou archaičnost institutu obecného užívání lze konstatovat, že vzniklo 
zpravidla obyčejovým způsobem, užíváním určitého materiálního statku. V tomto směru se lze do jisté 
míry spolehnout, pokud jde o veřejná prostranství, že jde o historickou paměť obyvatel obcí, kteří mají 
zpravidla zafixováno užívání těchto statků od nepaměti, a týká se i eventuálních soukromých vlastníků 
těchto statků, kteří svým postojem dávali najevo souhlas s tímto užíváním od nepaměti. Daný prostor 
jimi vlastněný za veřejné prostranství považují," citoval Uhl nález Ústavního soudu.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66910960-spor-o-uzavreny-hrad-je-to-verejny-prostor-a-nemel-by-se-
uzavirat-dal-soud-za-pravdu-organizatorovi-demonstrace  

« zpět na obsah   
    
   

151. Do prázdnin by mohlo začít očkování lidí nad 40 let, slibuje Arenberger. Za 
jakých podmínek to bude platit?      

17.04.2021  forum24.cz - ČTK / FORUM 24  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

I když epidemie koronaviru v Česku v posledních týdnech slábne, podle ministra zdravotnictví Petra 
Arenbergera (za ANO) je namístě opatrnost, protože virus je zrádný a situace nadále křehká. 
Rozvolňování proto musí být pozvolné a uvážlivé, prioritou jsou školy, řekl dnes novinářům. O dalších 
krocích při uvolňování restrikcí jedná ministr také se zástupci Hospodářské komory, sportovních svazů či 
s ministerstvem kultury. Návratu k běžnému životu má pomoci hlavně očkování. Na konci června by se 
při očekávaném tempu dodávek vakcín a rychlosti očkování mohla otevřít registrace pro lidi nad 40 let.  
 

https://www.forum24.cz/do-prazdnin-by-mohlo-zacit-ockovani-lidi-nad-40-let-slibuje-arenberger-za-jakych-podminek-to-bude-platit/
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V té době by podle plánů vlády měly být dostupné vakcíny zhruba pro 5,5 milionu lidí, naočkováno by 
tak mohlo být 65 procent dospělé populace, řekl při dnešní návštěvě očkovacího centra v Havířově 
premiér Andrej Babiš (ANO).  
 

Kritiku části opozice vyvolala chystaná pondělní cesta vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí 
Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy, kde má jednat o vakcíně Sputnik V. Poslancům ODS, KDU-ČSL a TOP 
09 se ale sněmovní debatu o této věci prosadit nepodařilo. I premiér Andrej Babiš (ANO) Hamáčkovi 
doporučil, aby návštěvu Ruska zrušil, protože vakcíny nejsou v jeho agendě.  
 

Hranice pro to, kdy je možné prohlásit epidemii za zvládnutou, je podle Arenbergera sto případů nemoci 
covid-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Nynější hodnoty jsou zatím zhruba trojnásobně vyšší. 
Nedávné velikonoční svátky ale navzdory obavám epidemickou situaci v zemi nezhoršily. "I rozvolňování 
musí být uvážlivé a pozvolné. Hrozí návrat k růstu, kdyby se stalo něco neočekávaného," prohlásil 
Arenberger.  
 

Prioritou pro případné další uvolnění protiepidemických opatření budou nadále školy. Uvažuje se také o 
rozšíření možností pro sportovní aktivity, což ale nedoporučují epidemiologové.  
 

Od tohoto pondělka se do škol vrátila část žáků prvního stupně základních škol a předškoláci, skončil 
také zákaz nočního vycházení a cest mezi okresy. U dalšího možného rozvolnění protiepidemických 
opatření chce ministr postupovat obezřetně. Odvozovat se budou od priorit, které chce zveřejnit během 
následujících dvou týdnů.  
 

Děti ve školách absolvovaly tento týden celkem 610.000 testů, z toho 302 bylo pozitivních. Zaměstnanci 
podstoupili 228.000 testů, koronavirus se prokázal u 186 z nich. Celkově tedy bylo pozitivních asi 0,6 
promile vzorků. Výsledky zatím podle Arenbergera nejsou příliš vypovídající, protože do škol přicházely 
zdravé děti, s hodnocením je třeba počkat minimálně do konce příštího týdne. Antigenní testování 
dvakrát týdně a roušky i ve třídách byly podmínkou pro otevření škol.  
 

Arenberger řekl, že je tlak na to, aby se do školek mohly k předškolákům vrátit i mladší děti a aby se 
obnovila praktická výuka na středních školách či omezila rotační výuka. Další harmonogram otevírání 
škol zatím ale podle Babiše není jasný.  
 

Parametry pro rozvolňování kultury bude v dalších dnech ministr Arenberger projednávat s 
epidemiology a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Během května by se mohl uskutečnit 
pilotní projekt podle vzorů akcí, které se konaly v zahraničí. V Ústavu zdravotnických informací a 
statistiky (ÚZIS) je už připravený systém, kterým by lidé v budoucnu pomocí QR kódu mohli prokazovat 
například to, že jsou očkováni nebo mají negativní test na covid. Aplikace by pak mohla sloužit při 
vstupu na některé akce. Zatím ale Arenberger odmítl povolit úvodní koncert projektu Cesta ze tmy, 
který se měl konat příští týden v pražské Lucerně a který měl vyzkoušet možnost účasti publika na 
koncertě pod podmínkou absolvování PCR testu.  
 

Kvůli covidu zůstávají dál uzavřeny kromě jiných kulturních institucí také hrady, zámky a další památky. 
Soud vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.org proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které mu 
původně neumožnilo v neděli uspořádat shromáždění na náměstí U svatého Jiří jako projev nesouhlasu 
s uzavřením historického sídla českých králů a prezidentů. Ministerstvo argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Po verdiktu soudu oznámilo, že spolek nemusí čekat na nové rozhodnutí 
úřadu a může shromáždění na Hradě uskutečnit. Prezidentská kancelář tvrdí, že Pražský hrad je uzavřen 
z důvodu vládního nařízení stejně jako ostatní hrady a zámky v Česku a nesouhlasí se záměrem aktivistů 
"učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace".  
 

Ministr zdravotnictví se chce pokusit i o rozšíření možností pro sportovní aktivity. "I když 
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epidemiologové nám tvrdě radí, abychom to nedělali," dodal. Zástupci sportovních organizací ho chtějí 
na sobotním jednání požádat, aby venku mohlo společně trénovat až dvacet lidí. Nyní předepsané 
desetimetrové rozestupy mezi šesti sportujícími dvojicemi by se měly změnit na patnáct metrů 
čtverečních na osobu. Hodlají také jednat o postupném otevírání vnitřních sportovišť, zatím pro 
individuální sporty, jako jsou tenis či badminton.  
 

Ve čtvrtek bylo v Česku očkováno proti covidu přes 68.000 lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku 
vakcinace loni v prosinci. Přibylo dalších 3238 případů koronaviru, což je zhruba o třetinu méně než před 
týdnem a nejméně za všední den od začátku října. Snížily se i podíly počtu nakažených na počtu 
provedených testů, klesají také počty hospitalizovaných. S covidem nyní leží v nemocnicích méně než 
5000 lidí, to je nejméně od Vánoc. Snižuje se dále rovněž tzv. reprodukční číslo ukazující rychlost šíření 
epidemie - nyní je 0,84. Číslo udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Pokud je nižší než 
jedna, znamená to, že epidemie zpomaluje.  
URL| https://www.forum24.cz/do-prazdnin-by-mohlo-zacit-ockovani-lidi-nad-40-let-slibuje-arenberger-
za-jakych-podminek-to-bude-platit/  

« zpět na obsah   
    
   

152. Soud otevřel Pražský hrad pro účastníky shromáždění. Museli si ale zajít dva 
kilometry      

18.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
Vyšlo také v: iHNed.cz  
klíčová slova: Razima (7); Kverulant; spolek; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Takřka dva kilometry v doprovodu osmi policistů si museli zajít lidé, kteří se v neděli po poledni chtěli 
účastnit nahlášeného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří v areálu Pražského hradu. Ostraha sídla 
prezidenta jim totiž na řádně nahlášenou akci neumožnila projít hlavním vchodem z Hradčanského 
náměstí, a tak museli jít přes Klárov a Staré zámecké schody. Shromáždění bylo paradoxně svoláno 
právě na protest proti uzavření hradního areálu.  
 

Neobvyklou akcí se pokusil znovu zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti spolek Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima. Až na část zahrad je totiž areál Hradu už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když 
ještě otevřený byl, museli návštěvníci procházet přísnými kontrolami. "Hrad je náš, ne prezidenta 
republiky," kritizuje Razima Miloše Zemana. Uzavření celého areálu nemá podle něj oporu v zákoně.  
 

Protest vůči hlavě státu proto nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl 
uznat a argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a je tak nutný 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
 

Podle právníka ministerstva Jana Potměšila jde o "režimový prostor", na nějž je na rozdíl od běžné ulice 
regulován vstup. "Je tam bezpečnostně-vojenský rozměr a charakter místa jako památky. Určité 
omezení nejen kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat platilo vždy, i za Husáka," poukazoval 
Potměšil. Proto podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na 
němž by se mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila Správa Pražského hradu, která má areál 
v užívání.  
 

Razima se proto obrátil na soud a ten výklad ministerstva odmítl. "Režimová opatření znamenají toliko 
to, že náměstí U Svatého Jiří je přístupné každému, kdo splňuje stanovené předpoklady a užívá jej 

http://domaci.ihned.cz/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-museli-si-ale-zajit-dva-kilometry
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způsobem, který odpovídá jeho povaze a účelu," uvedla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 
Gabriela Bašná. Ta ale zdůraznila, že nehodnotila důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření 
přijatých v areálu Pražského hradu.  
 

Ministerstvo vnitra následně potvrdilo, že shromáždění je nutné považovat za řádně nahlášené a může 
se konat. "Svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn konat 
shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," uvedl v pátek mluvčí resortu Ondřej 
Krátoška.  
 

Pražský hrad ale v reakci na to oznámil, že nadále neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil 
uspořádání avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci 
nutné, aby nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřená," uvedl v pátek mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň 
řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možné ve vymezených časech 
projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  
 

Razima se přesto pokusil shromáždění uskutečnit a před hlavním vchodem do Pražského hradu se v 
poledne shromáždila zhruba třicítka lidí. Policisté jim poté nakonec oznámili, že na nahlášené místo 
budou moci jít, ale do areálu musí vstoupit branou ležící na opačném konci, aby se nesmíchali s 
účastníky bohoslužby. "Řada účastníků tak bohužel cestou odpadla," kritizuje to Razima, který postup 
policie označuje za obstrukci. "Když jsme tam šli, tak bohoslužba už dávno skončila," dodal.  
 

Ten si tuto neděli vybral pro akci úmyslně, protože 18. dubna je Mezinárodní den památek a sídel. 
"Většina civilizovaného světa si tento den připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V dnešní době 
to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika jako by se 
vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, Pražský 
hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoliv vnitřní prostory," uvedl Razima. Ten bude podle svých slov 
nadále za úplné otevření Pražského hradu bojovat. "Pokud ho v dohledné době nezpřístupní, podáme 
další žalobu," potvrzuje.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-
museli-si-ale-zajit-dva-kilometry  
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153. Soud otevřel Pražský hrad pro účastníky shromáždění. Museli si ale zajít dva 
kilometry      

18.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
Vyšlo také v: iHNed.cz  
klíčová slova: Razima (7); Kverulant; spolek; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Takřka dva kilometry v doprovodu osmi policistů si museli zajít lidé, kteří se v neděli po poledni chtěli 
účastnit nahlášeného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří v areálu Pražského hradu. Ostraha sídla 
prezidenta jim totiž na řádně nahlášenou akci neumožnila projít hlavním vchodem z Hradčanského 
náměstí, a tak museli jít přes Klárov a Staré zámecké schody. Shromáždění bylo paradoxně svoláno 
právě na protest proti jeho uzavření.  
 

Neobvyklou akcí se pokusil znovu zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti spolek Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima. Až na část zahrad je totiž areál Hradu už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když 
ještě otevřen byl, museli návštěvníci procházet přísnými kontrolami. "Hrad je náš, ne prezidenta 

http://domaci.ihned.cz/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-museli-si-ale-zajit-dva-kilometry
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republiky," kritizuje Razima Miloše Zemana. Uzavření celého areálu nemá podle něj oporu v zákoně.  
 

Protest vůči hlavě státu proto nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl 
uznat a argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím a je tak nutný 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
 

Podle právníka ministerstva Jana Potměšila jde o "režimový prostor", na nějž je na rozdíl od běžné ulice 
regulován vstup. "Je tam bezpečnostně vojenský rozměr a charakter místa jako památky. Určité 
omezení nejen kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat platilo vždy, i za Husáka," poukazoval 
Potměšil. Proto podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na 
němž by se mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila Správa Pražského hradu, která má areál 
v užívání.  
 

Razima se proto obrátil na soud a ten výklad ministerstva odmítl. "Režimová opatření znamenají toliko 
to, že náměstí U Svatého Jiří je přístupné každému, kdo splňuje stanovené předpoklady a užívá jej 
způsobem, který odpovídá jeho povaze a účelu," uvedla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 
Gabriela Bašná. Ta ale zdůraznila, že nehodnotila důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření 
přijatých v areálu Pražského hradu.  
 

Ministerstvo vnitra následně potvrdilo, že shromáždění je nutno považovat za řádně nahlášené a může 
se konat. "Svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn konat 
shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," uvedl v pátek mluvčí resortu Ondřej 
Krátoška.  
 

Pražský hrad ale v reakci na to oznámil, že nadále neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil 
uspořádání avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci 
nutné, aby nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřena," uvedl v pátek mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň 
řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možno ve vymezených časech 
projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  
 

Razima se ale přesto pokusil shromáždění uskutečnit a před hlavním vchodem do Pražského hradu se v 
poledne shromáždila zhruba třicítka lidí. Policisté jim poté nakonec oznámili, že na nahlášené místo 
budou moci jít, ale do areálu musí vstoupit branou ležící na opačném konci, aby se nesmíchali s 
účastníky bohoslužby. "Řada účastníků tak bohužel cestou odpadla," kritizuje to Razima, který postup 
policie označuje za obstrukci. "Když jsme tam šli, tak bohoslužba už dávno skončila," dodal.  
 

Ten si tuto neděli vybral pro akci úmyslně, protože 18. dubna je mezinárodní den památek a sídel. 
"Většina civilizovaného světa si tento den připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V dnešní době 
to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika jakoby se 
vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, Pražský 
hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoli vnitřní prostory," uvedl Razima. Ten bude podle svých slov 
nadále za úplné otevření Pražského hradu bojovat. "Pokud ho v dohledné době nezpřístupní, podáme 
další žalobu," potvrzuje.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-
museli-si-ale-zajit-dva-kilometry  

« zpět na obsah   
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154. Za otevřený Hrad. Demonstranti se shromáždili v areálu, soud to podpořil      

18.04.2021  praha.iDNES.cz - iDNES.cz, ČTK  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. Policie účastníky manifestu nepustila z Hradčanského náměstí, museli obejít 
Hrad a jít po Starých zámeckých schodech.  
 

Na manifestu se setkalo několik desítek lidí, projev na náměstí U Svatého Jiří přednesl například senáto 
Jiří Růžička. Akce probíhá za dohledu policie.Před manifestem probíhal soud  
 

Soud se v pátek zastal organizace Kverulant.org, která dnes uspořádala shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl její správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že 
areál není veřejným prostranstvím.  
 

Ministerstvo následně uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a 
může shromáždění uskutečnit. Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se koná u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel. Magistrát po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele 
pozemku, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a 
poté podal žalobu.  
 

"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal ČTK na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Kategoricky 
nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím 
ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla," doplnil 
poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
 

Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

Magistrát i vnitro na základě rozhodnutí soudu shodně zastávají stanovisko, že shromáždění se v neděli - 
tedy dnes - uskutečnit může.  
 

Foto:  
Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-prazsky-hrad-kverulant-opatreni-zeman-
soud.A210418_095222_praha-zpravy_zdo  

« zpět na obsah   
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155. Za otevřený Hrad. Demonstranti se shromáždí v areálu, soud to podpořil      

18.04.2021  praha.iDNES.cz - iDNES.cz, ČTK  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Soud se v pátek zastal organizace Kverulant.org, která dnes chce uspořádat shromáždění v areálu 
Pražského hradu. Vyhověl její správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo 
tím, že areál není veřejným prostranstvím.  
 

Ministerstvo následně uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a 
může shromáždění uskutečnit. Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se koná u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel. Magistrát po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele 
pozemku, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a 
poté podal žalobu.  
 

"Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a 
zámky v České republice," napsal ČTK na žádost o reakci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Kategoricky 
nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím 
ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla," doplnil 
poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu.  
 

Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří 
Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního 
příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.  
 

Magistrát i vnitro na základě rozhodnutí soudu shodně zastávají stanovisko, že shromáždění se v neděli - 
tedy dnes - uskutečnit může.  
 

Foto:  
Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-prazsky-hrad-kverulant-opatreni-zeman-
soud.A210418_095222_praha-zpravy_zdo  

« zpět na obsah   
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156. Dvacítka lidí protestovala proti uzavření areálu Hradu      

18.04.2021  seznam.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulanta; Kverulantu; Razima; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, dnes policie nepustila 
příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na oznámené shromáždění.  
 

Spolek je uspořádal u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že 
areál Hradu je až na výjimky veřejnosti od loňského října nepřístupný. Po setkání v poledne na 
Hradčanském náměstí policisté shromážděným řekli, že musejí vstoupit do areálu cestou od Černé věže, 
k níž vedou Staré zámecké schody.  
Dvacítka účastníků pak v doprovodu osmi policistů v uniformách a dalších v civilu musela Hrad obejít z 
Hradčanského náměstí po Nových zámeckých schodech, kolem Senátu Valdštejnskou ulicí přes Klárov a 
vystoupat po Starých zámeckých schodech. Někteří z účastníků okružní cestu vzdali, byla mezi nimi 
třeba režisérka Olga Sommerová. U Černé věže policie prohlédla přes stížnosti některých všechny 
účastníky setkání, přestože Hrad před několika dny deklaroval, že prohlídky bude činit jen namátkově. 
Lidé do areálu Hradu stále vstupovat nemohou, mohou navštěvovat jen zahrady otevřené od počátku 
dubna.  
"Většina civilizovaného světa si den památek a sídel připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V 
dnešní době to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika 
jakoby se vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, 
Pražský hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoli vnitřní prostory. Myslím, že ten boj dříve či později 
vyhrajeme," uvedl zakladatel spolku Vojtěch Razima.  
Setkání se zúčastnil také senátor Jiří Růžička, který uvedl, že pro obyvatele Prahy 6 je cesta přes Pražský 
hrad přirozenou spojnicí třeba při cestách do práce. "Považovali jsme to za hanebné, že se ten průchod 
uzavřel. Poprvé nám Kancelář prezidenta republiky odpověděla, podruhé ne, řekl bych, že se ta 
arogance stupňovala," uvedl Růžička. Za otevření areálu Hradu se dlouho bere také Praha 6, její 
místostarosta Jan Lacina dnes řekl, že nevidí žádný důvod, proč by areál měl být uzavřen.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání shromáždění 
na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu sv. Víta a svatojiřskou baziliku. Magistrát po Kverulantu 
žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy Pražského hradu. 
Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal proti jeho rozhodnutí, které 
argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím, žalobu. V pátek soud rozhodl, že vnitro se má 
věcí dále zabývat. Ministerstvo následně na dotaz ČTK uvedlo, že svolavatel akce nemusí čekat na nové 
rozhodnutí vnitra a může shromáždění uskutečnit. Právník Kverulanta Pavel Uhl dnes uvedl, že páteční 
rozsudek může být zřejmě pravomocný až doručením.  
Hrad ale je podle mluvčího Jiřího Ovčáčka uzavřen z důvodu vládního nařízení. To dnes opakovali také 
policisté všude po cestě účastníkům shromáždění. Ve chvíli, kdy ohlášené shromáždění začalo, jeho 
účastníky nechtěla policie pustit speciálně vyhrazeným vstupem z Hradčanského náměstí přes čtvrté 
nádvoří, kudy mohou chodit do katedrály lidé na bohoslužbu. Jako argument uváděli, že by se sešli 
právě s účastníky mše, což je podle policie nežádoucí.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dvacitka-lidi-protestovala-proti-uzavreni-arealu-hradu-
151079  
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157. I přes rozsudek přes čtvrté nádvoří neprošli. Spolek Kverulant protestoval proti 
uzavření areálu Hradu      

18.04.2021  irozhlas.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulanta; Kverulantu; Razima; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Ani přes rozsudek, podle kterého je Pražský hrad veřejným prostranstvím, v neděli policie nepustila 
příznivce spolku Kverulant jimi zvolenou cestou na oznámené shromáždění. Spolek je uspořádal u 
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na protest proti tomu, že areál Hradu je až na výjimky 
veřejnosti od loňského října nepřístupný. Po setkání na Hradčanském náměstí policie shromážděným 
řekla, že musí vstoupit do areálu cestou od Černé věže.  
 

Dvacítka účastníků pak v doprovodu osmi policistů v uniformách a dalších v civilu musela Hrad obejít z 
Hradčanského náměstí po Nových zámeckých schodech, kolem Senátu Valdštejnskou ulicí přes Klárov a 
vystoupat po Starých zámeckých schodech.  
 

Někteří z účastníků okružní cestu vzdali, byla mezi nimi třeba režisérka Olga Sommerová. U Černé věže 
policie prohlédla přes stížnosti některých všechny účastníky setkání, přestože Hrad před několika dny 
deklaroval, že prohlídky bude činit jen namátkově. Lidé do areálu Hradu stále vstupovat nemohou, 
mohou navštěvovat jen zahrady otevřené od počátku dubna.  
 

"Většina civilizovaného světa si den památek a sídel připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V 
dnešní době to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci," uvedl zakladatel spolku 
Vojtěch Razima.  
 

"Mrzí mě, že Česká republika jakoby se vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby 
ta nejdůležitější památka, Pražský hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoli vnitřní prostory. Myslím, 
že ten boj dříve či později vyhrajeme," dodal.  
 

Přirozená cesta z Prahy 6  
 

Setkání se zúčastnil také senátor Jiří Růžička, který uvedl, že pro obyvatele Prahy 6 je cesta přes Pražský 
hrad přirozenou spojnicí třeba při cestách do práce. "Považovali jsme to za hanebné, že se ten průchod 
uzavřel. Poprvé nám Kancelář prezidenta republiky odpověděla, podruhé ne, řekl bych, že se ta 
arogance stupňovala," uvedl Růžička.  
 

Za otevření areálu Hradu se dlouho pere také Praha 6, její místostarosta Jan Lacina v neděli řekl, že 
nevidí žádný důvod, proč by areál měl být uzavřen.  
 

Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání shromáždění 
na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. Magistrát po 
Kverulantu žádal doložení souhlasu vlastníka, respektive uživatele pozemku, tedy Správy Pražského 
hradu.  
 

Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal proti jeho rozhodnutí, které 
argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím, žalobu.  
 

Rozhodnutí soudu  
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kverulant-protest-prazsky-hrad-policie-prazsky-hrad_2104181524_dok
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V pátek soud rozhodl, že vnitro se má věcí dále zabývat. Ministerstvo následně uvedlo, že svolavatel 
akce nemusí čekat na nové rozhodnutí vnitra a může shromáždění uskutečnit. Právník Kverulanta Pavel 
Uhl v neděli uvedl, že páteční rozsudek může být zřejmě pravomocný až doručením.  
 

Hrad ale je podle mluvčího Jiřího Ovčáčka uzavřen z důvodu vládního nařízení. To v neděli opakovali 
také policisté všude po cestě účastníkům shromáždění. Ve chvíli, kdy ohlášené shromáždění začalo, jeho 
účastníky nechtěla policie pustit speciálně vyhrazeným vstupem z Hradčanského náměstí přes čtvrté 
nádvoří, kudy mohou chodit do katedrály lidé na bohoslužbu.  
 

Jako argument uváděli, že by se sešli právě s účastníky mše, což je podle policie nežádoucí.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kverulant-protest-prazsky-hrad-policie-prazsky-
hrad_2104181524_dok  
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158. Soud otevřel Pražský hrad pro účastníky shromáždění. Museli si ale zajít dva 
kilometry      

19.04.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (7); Kverulant; spolek; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Takřka dva kilometry v doprovodu osmi policistů si museli zajít lidé, kteří se v neděli po poledni chtěli 
účastnit nahlášeného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří v areálu Pražského hradu. Ostraha sídla 
prezidenta jim totiž na řádně nahlášenou akci neumožnila projít hlavním vchodem z Hradčanského 
náměstí, a tak museli jít přes Klárov a Staré zámecké schody. Shromáždění bylo přitom paradoxně 
svoláno právě na protest proti uzavření hradního areálu.  
 

Neobvyklou akcí se pokusil znovu zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti spolek Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima. Až na část zahrad je totiž areál Hradu už zhruba půl roku nepřístupný veřejnosti. A když 
ještě otevřený byl, museli návštěvníci procházet přísnými kontrolami. "Hrad je náš, ne prezidenta 
republiky," kritizuje Razima Miloše Zemana. Uzavření celého areálu nemá podle něj oporu v zákoně.  
 

Protest vůči hlavě státu proto nahlásil Razima podle pravidel pražskému magistrátu. Ten to ale odmítl 
uznat a argumentoval tím, že nádvoří Pražského hradu není veřejným prostranstvím, a je tak nutný 
souhlas Správy Pražského hradu. Rozhodnutí magistrátu potvrdilo i ministerstvo vnitra jako odvolací 
instance.  
 

Podle právníka ministerstva Jana Potměšila jde o "režimový prostor", na nějž je na rozdíl od běžné ulice 
regulován vstup. "Je tam bezpečnostně-vojenský rozměr a charakter místa jako památky. Určité 
omezení nejen kontrolami, ale nemožností se do areálu dostat platilo vždy, i za Husáka," poukazoval 
Potměšil. Proto podle něj v žádném případě není nádvoří Hradu možné považovat za veřejný prostor, na 
němž by se mohla konat shromáždění bez toho, aby je povolila Správa Pražského hradu, která má areál 
v užívání.  
 

Razima se proto obrátil na soud a ten výklad ministerstva odmítl. "Režimová opatření znamenají toliko 
to, že náměstí U Svatého Jiří je přístupné každému, kdo splňuje stanovené předpoklady a užívá jej 
způsobem, který odpovídá jeho povaze a účelu," uvedla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 
Gabriela Bašná. Ta ale zdůraznila, že nehodnotila důvodnost, rozsah a oprávněnost režimových opatření 
přijatých v areálu Pražského hradu.  
 

http://hn.ihned.cz/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-museli-si-ale-zajit-dva-kilometry
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Ministerstvo vnitra následně potvrdilo, že shromáždění je nutné považovat za řádně nahlášené a může 
se konat. "Svolavatel nemusí čekat na nové rozhodnutí ministerstva vnitra a je oprávněn konat 
shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě," uvedl v pátek mluvčí resortu Ondřej 
Krátoška.  
 

Pražský hrad ale v reakci na to oznámil, že nadále neočekává, že by areál zpřístupnil a umožnil 
uspořádání avizovaného shromáždění. "I nadále je vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci 
nutné, aby nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřená," uvedl v pátek mluvčí Hradu Vít Novák. Zároveň 
řekl, že jsou zpřístupněny zahrady a nádvořím Pražského hradu bude možné ve vymezených časech 
projít na bohoslužby v katedrále svatého Víta.  
 

Razima se přesto pokusil shromáždění uskutečnit a před hlavním vchodem do Pražského hradu se v 
poledne shromáždila zhruba třicítka lidí. Policisté jim poté nakonec oznámili, že na nahlášené místo 
budou moci jít, ale do areálu musí vstoupit branou ležící na opačném konci, aby se nesmíchali s 
účastníky bohoslužby. "Řada účastníků tak bohužel cestou odpadla," kritizuje to Razima, který postup 
policie označuje za obstrukci. "Když jsme tam šli, tak bohoslužba už dávno skončila," dodal.  
 

Ten si tuto neděli vybral pro akci úmyslně, protože 18. dubna je Mezinárodní den památek a sídel. 
"Většina civilizovaného světa si tento den připomíná tak, že zpřístupní památky zadarmo. V dnešní době 
to nejde, tak jsou aspoň zpřístupněné zahrady a podobné věci. Mrzí mě, že Česká republika jako by se 
vydala zpátky a musíme jako občané této země bojovat o to, aby ta nejdůležitější památka, Pražský 
hrad, byla přístupná, tedy jeho areál, nikoliv vnitřní prostory," uvedl Razima. Ten bude podle svých slov 
nadále za úplné otevření Pražského hradu bojovat. "Pokud ho v dohledné době nezpřístupní, podáme 
další žalobu," potvrzuje.  
 

URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66911530-soud-otevrel-prazsky-hrad-pro-ucastniky-shromazdeni-museli-
si-ale-zajit-dva-kilometry  
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159. Kdo uzavřel Pražský hrad? Pojďme to zjistit společně "podle stošestky", navádí 
Václav Vlk      

20.04.2021  info.cz - Václav Vlk  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

GLOSA VÁCLAVA VLKA \ Venku za okny byla poslední dny zima a žádný apríl. Prostě počasí, které nejlépe 
vystihuje název knihy Mráz přichází z Kremlu, což je taková konotace na aktuální události. Ale od těch 
běžme pryč. Dnes se zaměřím na to, jak dostat z odpovědných míst odpověď na otázku, kdo uzavřel 
Pražský hrad. A proč…  
 

Uprostřed hlavního města Prahy stojí taková poměrně bezvýznamná stavba, jmenuje se tuším Pražský 
hrad. V zájmu justice byla mnohokrát: V roce 2015 tam někdo pověsil červené trenýrky a končilo to 
krásně (v roce 2017 za to české soudy rozdaly podmíněné tresty a rozhodly o náhradě škody 63 tisíc 
korun).  
Pražský hrad reagoval přilnavě a roce 2016 se uzavřel nejprve do obranné bašty osobních prohlídek. K 
policistům přibyli vojáci se skutečnými puškami a následně se rozhodlo o definitivním uzavření 
Pražského hradu pod záminkou pandemických opatření.  
Jenže v této zemi jsou ještě pořád lidé, kterým za to stojí o něco bojovat, a proto spolek Kverulant 
oznámil pražskému magistrátu svolání malého veřejného shromáždění 18. dubna na náměstí u sv. Jiří. 
Tedy uvnitř Pražského hradu. Rozjel se kolotoč, který skončil minulý pátek, když soud nekompromisně 

https://www.info.cz/pravo/komentare/kdo-uzavrel-prazsky-hrad-pojdme-to-zjistit-spolecne
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potvrdil závěr, že Pražský hrad je veřejným prostranstvím. Škoda, že stranou sporu nebyla prezidentská 
kancelář, ale ministerstvo vnitra. Inu, jak glosovat rozhodnutí, které je pochopitelné? No, právě glosovat 
tím, že je pochopitelné a pochopí to každý. Jediný, kdo to nechápe, je bohužel nejvyšší ústavní činitel 
této země a jeho skvadra.  
Nemám příliš rád okázalé projevování odporu vůči komukoli a čemukoli, přesto si dovolím v této 
souvislosti takový malý návod. Ten, komu se chce, nechť učiní to, co činím já. Ať pošle na Pražský hrad, 
konkrétně Kanceláři prezidenta republiky následující dotaz podle zákona č. 106 /1990 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím:  
"Vážení, jaké aktuální zákazy vstupu na území označované jako Pražský hrad, a to včetně všech 
veřejných prostranství a ulic platí? Kdo je vydal, proč jsou udržována v platnosti, o jaké právní předpisy 
se opírají a jakým způsobem jsou vynucována, včetně toho, zdali jsou dány příslušné pokyny ozbrojeným 
složkám ČR nebo jejich součástí, kdo tyto pokyny vydal a jakým způsobem jsou realizovány? Současně 
žádám o zaslání kopií příslušných opatření a uvedení osob, které příslušná opatření vydaly, včetně jejich 
postavení, oprávnění a odkazu na příslušný zákonný předpis, který opravňuje k vydání takového 
rozhodnutí, a to vše od roku 2016 do současnosti."  
 

URL| https://www.info.cz/pravo/komentare/kdo-uzavrel-prazsky-hrad-pojdme-to-zjistit-spolecne  
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160. Ve válce potkáte hrdiny, kteří se dopustí zvěrstva, i zločince, kteří někoho 
zachrání, říká Jan Urban      

23.04.2021  iHNed.cz - Vladimír Ševela  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

V červnu 1990 přivedl Občanské fórum k vítězným volbám a opustil politiku. Coby "vyhořelý" 
revolucionář potom Jan Urban cestoval po Střední Americe a psal o tamních konfliktech. Více než rok 
prožil v obleženém Sarajevu. Za několik týdnů uplyne od začátku války v bývalé Jugoslávii 30 let.Na jinak 
prázdnou popisovací tabuli v zasedací místnosti kdosi několika tahy fixem načrtl tvář obrýleného muže a 
přidal nápis "Na Hrad!". "To je Gustáv Husák a smyslem vzkazu je, že ani on by už na Hradě nemohl 
udělat větší paseku než dnešní nájemce," vysvětluje Jan Urban. Autorem karikatury je majitel kanceláře, 
advokát a ministr spravedlnosti z 90. let Jan Kalvoda. Ten svému příteli Urbanovi v době zavřených 
kaváren poskytuje vlastní prostory pro schůzky a stalo se tak i v případě tohoto rozhovoru.  
 

Někdejší lídr Občanského fóra a pozdější novinář Jan Urban, který na konci března oslavil sedmdesátku, 
s Kalvodou léta spolupracoval coby člen jeho právního týmu v kauze Diag Human. V ní bývalý ministr 
zastupuje česko-švýcarského obchodníka Josefa Šťávu v soudní při se státem, která vyústila v 
mnohamiliardovou a stále neuzavřenou arbitráž. Spletitá kauza kolem údajně zmařeného obchodu s 
krevní plazmou ale předmětem interview nebude. Urban má za sebou neméně zajímavé zážitky z doby, 
kdy třeba jako jeden z mála českých novinářů působil coby zpravodaj ve válce v bývalé Jugoslávii. Ta 
začala v červnu před 30 lety ve Slovinsku a vyvrcholila vražděním v Bosně v dalších letech. Někdejší 
chartista Urban se zapsal do dějin také tím, že v únoru 1990 se coby nástupce Václava Havla a Petra 
Pitharta ujal vedení Občanského fóra.  
 

HN: Proč jste tehdy vzal pozici volebního lídra?  
 

Protože se Petr Pithart zhroutil a já jsem se nechal ukecat. Naprosto nedospěle, tupě, blbě. Kamarádi 
mě prostě přemluvili: "Neblázni, vezmi to a po půlroce můžeš z politiky odejít."  
 

HN: Když jste tu funkci bral, hned na začátku jste si byl jist, že v den vyhlášení výsledků voleb opravdu 

http://vikend.ihned.cz/c1-66913450-ve-valce-potkate-hrdiny-kteri-se-dopusti-zverstva-i-zlocince-kteri-nekoho-zachrani-rika-jan-urban
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skončíte?  
 

To byla moje podmínka.  
 

HN: Komunisté ve volbách prohráli, Občanské fórum zvítězilo. Nebyl jste třeba příliš netrpělivý na 
nerevoluční "mírovou" politiku? Proč jste ji už nechtěl dál dělat?  
 

Za prvé: byl jsem úplně vyhořelej. Za druhé: jako historik jsem věděl, že pokud si nesrovnáme minulost a 
nezačneme se zabývat pojmem spravedlnosti, nemá to šanci. A za třetí jsem měl nechuť k tomu, co se 
začalo považovat za kompromisy. Pro mě bylo nepřijatelné to, že přežila komunistická strana.  
 

HN: Byl jste pro její zákaz?  
 

Uráží mě, že v Sarajevu nezavadíš o českého novináře nebo diplomata, psal Jan Urban v roce 1995 ve 
své reportáži uveřejněné později také v knize Všem sráčům navzdory. Rodák z Hradce Králové byl 
skutečně jedním z hrstky českých žurnalistů, kteří se během takřka čtyřletého obléhání bosenské 
metropole objevili přímo na místě.  
 

Urban se stal mužem první linie v roce 1977, kdy coby středoškolský učitel v Prachaticích odmítl 
podepsat prohlášení odsuzující Chartu 77 a dostal výpověď. Absolvent filozofie a historie se pak mohl 
živit jen v manuálních zaměstnáních, disentu pomáhal například jako tajný kurýr zpráv přes polské 
hranice. Aby unikl větší pozornosti úřadů, podepsal Chartu až v roce 1987. Jeho otec Zdeněk Urban, také 
chartista a někdejší reformní komunista, zemřel na infarkt po několika výsleších na StB v roce 1988, když 
se estébáci pokoušeli získat informace o jeho synovi. "Znali přesně otcovu diagnózu a vzali si ho jako 
rukojmí," říká dnes Jan Urban.  
 

V roce 1988 se přidal k opozičnímu hnutí Obroda, které chtělo navázat na pražské jaro 1968. "Byla to 
první otevřeně politická opozice a mně bylo úplně jedno, jestli byla komunistická, zelená nebo katolická. 
Když jste na útěku nebo se schováváte, ideologie nehraje žádnou roli. Od otcovy smrti jsem jel už jenom 
na nenávist. Chtěl jsem jen škodit," říká Urban.  
 

V roce 1989 spoluzakládal Občanské fórum, byl jeho mluvčím i lídrem. Do války v Jugoslávii jej vyslala 
Nadace Lidových novin, později působil v časopise Transitions a v Českém rozhlase. Má blog na portálu 
Aktuálně.cz. Na New York University v Praze přednáší o politickém disentu. Působí ve sdružení 
Kverulant, které upozorňuje na pochybení politiků a úřadů. V roce 2017 spoluzakládal Společnost na 
obranu nespravedlivě stíhaných, jež se zabývá spornými soudními verdikty.  
 

Ne. Byl jsem pro to, abychom donutili KSČ ke změně názvu, k odškodnění lidí vyloučených po 
osmašedesátém roce, což by byl začátek odškodnění všech obětí režimu. A pak jsem byl pro jednu 
ošklivou fintu, kterou vymyslel ekonom Věněk Šilhán – vypsání zvláštní daně pro normalizační členy KSČ. 
Peníze by šly na odškodnění obětem. Šilhán se smál: "Když to vyhlásíme v pátek, v pondělí v KSČ už 
nikdo nebude." A my místo toho nechali komunistickou stranu netknutou. Nechali jsme ji převést 
finance do privátních firem a do zahraničí. To byl prostě zločin.  
 

HN: Potom jste cestoval po Střední Americe, psal jste o tamních válkách. Následně jste se přesunul do 
Bosny. Dostal jste se tam jako novinář, nebo jako humanitární pracovník?  
 

Jako obojí. Tehdy jsme to tak nerozlišovali.  
 

HN: Jaký nejsilnější zážitek jste za ty roky měl?  
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Po čase zjistíte, že všechny války jsou na jedno brdo. Že bez ohledu na kulturu, jazyky, náboženství lidé 
na ty hrůzy reagují úplně stejně. Všechno se vám na jednu stranu projasní, na druhou rozmatlá. Protože 
potkáte neuvěřitelné hrdiny, kteří se občas dopustí zvěrstva, a potkáte válečné zločince, kteří se 
jednoho dne probudí a někoho zachrání. No a pak tam přičuchnete k velmocenské politice. V 
šestadevadesátém roce jsem pomáhal Michaelu Steinerovi, který pracoval pro Carla Bildta, zvláštního 
zmocněnce OSN pro bývalou Jugoslávii. A když jsem viděl, co se peče, jak se to peče, co jsou zájmy 
mocností v té které chvíli… Když zjistíte, že Francouzi, pokud potřebovali, pomáhali Srbům, a když 
nepotřebovali, tak jim zase nepomáhali. Nebo když vidíte za války ve skladu UNICEF coby dar britské 
vlády 14 tun sušenek, kterým prošla expirační lhůta v roce 1956. A tak dál. V tom roce jsem pro 
mezinárodní tribunál vyjednával s některými obviněnými – protože všichni věděli, kde bydlí –, aby se 
dobrovolně vzdali.  
 

HN: To jste znal jejich adresy, jel k nim domů a vysvětloval jim, že bude lepší, když se vzdají?  
 

Ano.  
 

HN: Přesvědčil jste někoho z nich? A bylo mezi nimi známé jméno?  
 

Někteří byli známí, někteří ne. Dva do Haagu přijeli, nechali se odsoudit a byli asi po dvou letech 
propuštění. Jeden byl ještě donedávna starostou na severu Bosny. Tehdy tribunál prosazoval princip 
velitelské zodpovědnosti, že vojenský velitel zodpovídá za všechno, co se děje na určitém území pod 
kontrolou jeho jednotek, i když se toho osobně nezúčastní. A tohle byly ty případy.  
 

HN: Kdy jste si tehdy poprvé uvědomil, že v bývalé Jugoslávii jde do tuhého?  
 

Ve válce záleží na dvou věcech. Jedna jsou zkušenosti, tedy schopnost neztuhnout strachem. A druhá je 
náhoda. To první můžete ovlivnit, to druhé vůbec ne. Ve své knížce jsem popsal jeden moment, kdy pár 
kroků ode mě to malá holka dostala do hlavy střepinou. Pět kroků. Nepomůže vám žádná zkušenost, nic.  
 

HN: Češi se často ptají, jak se z těch příjemných, pohostinných lidí mohli stát během několika týdnů vrazi 
a mučitelé svých sousedů. Jak jste si to vysvětloval vy?  
 

To se mohou ptát jenom lidi, kteří nikdy nic podobného neviděli a nezažili. Když vám přiložím pistoli k 
hlavě a dám vám vybrat z pěti lidí jednoho, kterého zastřelím místo vás, tak to odmítnete?  
 

HN: No ale…  
 

Ne, já vám nedávám čas na rozmyšlenou. Dělal jsem pro Úřad vysokého komisaře OSN v severní Bosně. 
Tam po válce bylo 80 kilometrů úplně spálené, pusté země, kde žili jenom havrani a psi. Nebyl tam 
jediný nevypálený barák. Vesnice za vesnicí. A já jsem sháněl lidi, kteří v těch vsích žili, a všech jsem se 
ptal, jak to tam začalo. Před válkou to byla hodně multietnická oblast. Vždycky jsem slyšel stejnou 
historku. "My jsme byli historicky multietničtí, tady se to ženilo, vdávalo mezi sebou, všichni jsme 
chlastali při všech svátcích. Měli jsme troje Vánoce. Koukali jsme na tu chorvatskou válku v televizi a 
klepali jsme si na hlavu, co to je za idioty. Přísahali jsme si, že u nás nikdy."  
 

HN: A jak to tedy začalo?  
 

Žila tam všechna tři etnika. Muslimové, Chorvati, Srbové. Začalo se to rozjíždět tak, že se tam objevila 
srbská paramilitární banda. Minometem rozflákala barák nalevo, barák napravo a pak šli hlavní ulicí a 
vedli chlapa s pistolí u hlavy a ten jim musel ukazovat, kde bydlí učitel, kde bydlí tenhle, kde bydlí 
támhleten. A kdo to byl ten chlap s pistolí u hlavy?  
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HN: Nevím.  
 

Nejznámější Srb té komunity. "A když nám na toho učitele neukážeš, zabijeme ti rodinu," hrozili mu. Tím 
okamžikem se otevírá to, čemu já říkám účet krve. Protože on ty lidi práskne. A ti banditi jich pak pár 
povraždí, a když jsou v dobré náladě, dají ostatním z vesnice chvíli na to, aby zmizeli. Pak ji vypálí. A tak 
se to dá všechno do pohybu. Vznikne nevyřízený účet. Pomstychtivost. No a potom přijde samozřejmě 
chorvatská armáda, muslimská armáda a mobilizují k boji. To už jedou sáně z kopce. Ještě před chvílí to 
všechno byli milí lidé, kteří byli schopní se domluvit. Když jsem tam přijel poprvé, nerozuměl jsem 
architektuře tamních vesnic. Nemají náves, jak my ji známe, ale to je v pohodě. Nerozuměl jsem tomu, 
proč za vesnicí stojí takové nízké kamenné domky.  
 

HN: Co v nich bylo?  
 

Vysvětlili mi, že to jsou prasečáky. Ve vsi vedle sebe žili katolíci, muslimové a pravoslavní a kvůli tomu, 
aby neuráželi city souseda muslima, chovali prasata za vesnicí a jemu tak dovolili předstírat, že je nevidí, 
že nejsou. A tak bylo všechno v pohodě a oni si mohli připíjet lozou. I vepřové tam jedli všichni.  
 

HN: Stalo se něco podobného peklu, jaké se událo mezi sousedy v bývalé Jugoslávii, někdy také u nás?  
 

Stalo se, v pětačtyřicátém.  
 

HN: Jestli máte na mysli vraždění během divokého "odsunu" Němců, to trvalo několik týdnů či měsíců. V 
Jugoslávii dlouhé čtyři roky.  
 

V něčem takovém nehraje roli čas, ale hloubka zážitku a zavinění.  
 

HN: Byl jste v Sarajevu nebo v Bosně v posledních letech?  
 

Od šestadevadesátého jsem tam nebyl.  
 

HN: Nechtělo se vám?  
 

Bosenský kamarád žijící v Česku mě zval, abychom tam spolu jeli. A najednou se to přede mnou zase 
všechno začalo odehrávat… prostě jsem se zhroutil.  
 

HN: Z těch vzpomínek?  
 

Vybublalo všechno z disentu, z vězení, z Bosny. Ten bosenský kamarád byl doktor. Přišlo to na mě u něj 
v ordinaci, tak zvedl telefon a zavolal své sarajevské kamarádce, taky emigrantce v Česku a terapeutce. 
Ta mě pak provedla terapií a smála se: "To je tak krásný posttraumatický syndrom odložený o 20 let. To 
se jen tak nevidí!"  
 

HN: Jsou z těch někdejších vrahů a mučitelů dneska normální občané?  
 

Samozřejmě to sleduju a zjišťuju, že se opakuje totéž co v Německu po válce, co se událo i tady. Přejde 
pár let a nová generace už o tom nechce vědět. A pamětníci zestárnou a už ani nevzpomínají.  
 

HN: Napadá mě, jestli po tom všem, co jste prožil, vám stálo za to angažovat se v kauze firmy Diag 
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Human, kde dosud probíhá mnohamiliardová arbitráž proti státu. Podnikatel Josef Šťáva vám umožnil 
přístup do archivu společnosti a vy jste napsal knihu Tunel plný krve, která tvrdě kritizuje přístup České 
republiky.  
 

To je dobrá jízda. Neužívám si ji proto, že jdu proti mainstreamu. To ne. Tento jeden případ nejsou 
samozřejmě kompletní dějiny, ale je to vynikající výpověď o minulých 30 letech. Stát, který není jenom z 
prestižních důvodů schopen ukončit takovýto spor, je za blbce. Policie nedávno odložila trestní 
oznámení, které podal spolek Kverulant kvůli tomu, že se léta nikdo nestaral o to, jak kvůli tomuto 
sporu rostou úroky.  
 

HN: Nevyhledáváte vyhraněné situace záměrně?  
 

Nevyhledávám. Ony vyhledávají mě. A je to taky kvalifikace. Když se to naučíte, k takovým věcem se dřív 
nebo později dostanete. A pak znovu. Já jsem nejprve zcela programově začal studovat postkonfliktní 
situace a postkonfliktní země. A z tohoto tématu jsem nějak automaticky přešel k válkám.  
 

HN: Jak jste je studoval?  
 

Psal o nich akorát Alfred Stepan ve Spojených státech, jinak nikdo. Myslel jsem si, že na to téma napíšu 
velkou knihu, ale pak ji vydal on, tak jsem toho nechal. Ovšem pro mě bylo zjevení, když jsem v různých 
konfliktech zjistil, co mají zásadně společného. Že jakmile konflikt skončí, lidé bez ohledu na cokoliv – 
kulturu, rasu, jazyk – nejvíc touží po spravedlnosti. Žádná ekonomická reforma, žádná ideologie. Prostě 
pocit spravedlnosti. A v tomhle jsme u nás opravdu neodvedli žádnou práci.  
 

HN: Jestli je spravedlnost vůbec dosažitelná.  
 

Každý, i ta největší oběť pochopí, že absolutní spravedlnost neexistuje. Ale někdy stačí vidět, že stát o ni 
stojí. A že stojí také o mě jako oběť. Byl jsem svědkem práce Komise pravdy a národního usmíření v 
Chile a mluvil jsem se členy stejné argentinské komise. V Salvadoru a v Jižní Africe jsem byl v 
mezinárodním projektu, který tam podobnou instituci pomáhal rozjíždět. Nejde o to, že se doberete 
absolutní pravdy a absolutní spravedlnosti. Ale vytvoříte rituál, který dá hlas oběti a zároveň prosadí 
kšeft odpuštění ve formě amnestie udělené za pravdu: ty jsi mohl být zabiják, ale když mi všechno vylíčíš 
před státní vlajkou, před představitelem státu v oficiálním rituálu, bude ti odpuštěno. A pak je tady 
někdo pro tu oběť. Sedm dní v týdnu 24 hodin denně v místnosti se státní vlajkou, s šerpou přes hruď, 
na stole prezidentem podepsaný papír, který mě pověřuje, abych vyslechl tvoji bolest. V Chile a v 
Argentině jsem mluvil s oběťmi a ti lidé říkali: "Tohle byl ten zásadní moment."  
 

HN: Jak to vypadalo?  
 

Pamatuju si jednu paní, která mi povídala: "V tu chvíli jsem znovu uvěřila v tuhle zemi. Že sem zase 
patřím." Jeden chlap mi vyprávěl: "Bydlím v ulici s člověkem, který mě mučil. S ním nemám problém. 
Můj problém jsou děti, které nechtějí slyšet, co se stalo."  
 

HN: Nechybí vám dnes tyto krizové situace?  
 

Ne, užívám si každý jeden den, kdy se nebojím. Půlku života jsem strávil tím, že jsem se vyhýbal strachu, 
vyhýbal jsem se možným průšvihům. Neustále jsem musel sledovat, jestli něco nehrozí. Teď si žiju. Je mi 
70, kácím stromy.  
 

HN: Kde to děláte?  
 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 198 

 

Velkou část roku bydlím na chatě u Křivoklátu, kterou jsme tam před více než 50 lety postavili s otcem. 
Přímo v lese, dneska je tam samá souše. A to je teď můj domov.  
 

URL| http://VIKEND.IHNED.CZ/c1-66913450-ve-valce-potkate-hrdiny-kteri-se-dopusti-zverstva-i-
zlocince-kteri-nekoho-zachrani-rika-jan-urban  

« zpět na obsah   
    
   

161. Pražský hrad se po více než půl roce znovu otevře veřejnosti      

30.04.2021  seznam.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Kancelář prezidenta tvrdila, že jako ostatní české hrady musí být Pražský hrad kvůli koronaviru uzavřený, 
soud naopak označil areál za veřejné prostranství.  
 

Brány Pražského hradu se otevřou v pondělí 3. května veřejnosti, a to celý areál Hradu včetně 
návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní část 
Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00.  
Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou.  
"Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že 
můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně 
dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, která nám umožní respektovat platná hygienická 
opatření omezující počet návštěvníků v objektech," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
Vratislav Mynář.  
Hrad je veřejným prostranstvím, rozhodl soudAreál Pražského hradu byl v souvislosti s 
protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na 
více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit 
na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase.  
Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění. Policie ale příchozí odmítli pustit do areálu 
vchodem od Hradčanského náměstí, kudy chodí například lidé na mši, museli celý Hrad obejít a vstoupit 
do areálu cestou od Černé věže, k níž vedou Staré zámecké schody.  
Nové výstavyNa Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých 
dnech. V Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho 
originálních rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. V Císařské 
konírně je výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny 
Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, 
čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří 
směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu.  
Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazsky-hrad-se-po-vice-nez-pul-roce-znovu-otevre-
verejnosti-152774  

« zpět na obsah   

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prazsky-hrad-se-po-vice-nez-pul-roce-znovu-otevre-verejnosti-152774
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162. V pondělí se po půl roce otevře celý areál Pražského hradu, počty návštěvníků 
budou omezené      

30.04.2021  irozhlas.cz - ČTK  
Vyšlo také v: irozhlas.cz  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu 
včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06.00 do 22.00, zahrady a horní 
část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10.00 do 18.00. V pátek to sdělil tiskový 
odbor Kanceláře prezidenta republiky.  
 

Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou. "Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme 
velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý 
program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, která nám umožní respektovat 
platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," uvedl vedoucí Kanceláře 
prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
 

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než 
půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a 
velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na 
soud, který konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry 
uspořádat na jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
 

Pravidla pro návštěvníky  
 

Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech. V 
Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních 
rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. V Císařské konírně je 
výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra 
Boudníka Jana Vičara.  
 

V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, 
čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří 
směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu.  
 

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/areal-prazskeho-hradu-otevreni-pro-
verejnost_2104301553_ada  

« zpět na obsah   
    
   

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/areal-prazskeho-hradu-otevreni-pro-verejnost_2104301553_ada
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163. Půlrok zakletého Hradu. Zavřený byl od října, otevře se 3. května      

30.04.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Do prostranství Hradu bude 
možné vstoupit každý den o 6 do 22 hodin; zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna 
otevřeny denně od 10 do 18 hodin. Kompletní uzávěru Pražského hradu se kancléř Mynář či mluvčí 
Ovčáček snažili vysvětlovat dodržováním epidemiologických opatření. Až akce spolku Kverulant, který 
na náměstí U svatého Jiří svolal demonstraci, vedla k soudnímu verdiktu, jenž potvrdil, že nádvoří 
Pražského hradu jsou veřejným prostranstvím, implicitně pak to, že rozhodnutí schovat se za zamčené 
brány strážené vojskem bylo hlavně ukázkou arogance.  
 

Náhledové foto: Robert Břešťan  
URL| https://hlidacipes.org/pulrok-zakleteho-hradu-zavreny-byl-od-rijna-otevre-se-3-kvetna/  

« zpět na obsah   
    
   

164. Pražský hrad se po více něž půl roce otevře veřejnosti. Policie však může 
provádět kontroly      

02.05.2021  echo24.cz - Echo24, čtk, mal  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu 
včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní 
část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00, sdělil tiskový odbor 
Kanceláře prezidenta republiky. Na konci března Hrad zrušil kritizované plošné vstupní bezpečnostní 
kontroly, budou tedy pouze namátkové.  
 

Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou. "Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme 
velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý 
program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, která nám umožní respektovat 
platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," uvedl vedoucí Kanceláře 
prezidenta republiky Vratislav Mynář.  
 

Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než 
půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a 
velikonočním čase.  
 

Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
 

Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech. V 
Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních 

https://hlidacipes.org/pulrok-zakleteho-hradu-zavreny-byl-od-rijna-otevre-se-3-kvetna/
http://echo24.cz/a/SvRTZ
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rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. V Císařské konírně je 
výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra 
Boudníka Jana Vičara.  
 

V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, 
čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří 
směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu.  
 

Namátkové kontroly stále platí  
 

Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření 
zbytečná. Hrad opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. "Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní 
situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany se na Pražském hradě 
ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu," zdůvodnila rozhodnutí Kancelář prezidenta 
republiky.  
 

Ta zároveň odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany Hradu a jeho návštěvníků. Kancelář v tiskové 
zprávě uvedla, že vstupy do areálu jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je 
policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie ČR jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili 
namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník Policie České republiky má právo zamezit ve 
vstupu do Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," 
uvedla KPR.  
 

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
 

URL| http://echo24.cz/a/SvRTZ  

« zpět na obsah   
    
   

165. Pražský hrad po půl roce otevírá. Nabídne dvě nové výstavy      

03.05.2021  denik.cz - Redakce  
Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; rokycansky.denik.cz; sokolovsky.denik.cz; 
taborsky.denik.cz; ustecky.denik.cz; zlinsky.denik.cz; moravskoslezsky.denik.cz; sumpersky.denik.cz; 
prostejovsky.denik.cz; prerovsky.denik.cz; hranicky.denik.cz; slovacky.denik.cz; prazsky.denik.cz; 
kromerizsky.denik.cz; novojicinsky.denik.cz; hodoninsky.denik.cz; blanensky.denik.cz; breclavsky.denik.cz; 
znojemsky.denik.cz; vyskovsky.denik.cz; fm.denik.cz; karvinsky.denik.cz; opavsky.denik.cz; 
bruntalsky.denik.cz; podripsky.denik.cz; brnensky.denik.cz; tachovsky.denik.cz; svitavsky.denik.cz; 
benesovsky.denik.cz; berounsky.denik.cz; boleslavsky.denik.cz; ceskobudejovicky.denik.cz; 
ceskokrumlovsky.denik.cz; ceskolipsky.denik.cz; decinsky.denik.cz; chomutovsky.denik.cz; 
jablonecky.denik.cz; litomericky.denik.cz; zatecky.denik.cz; mostecky.denik.cz; teplicky.denik.cz; 
domazlicky.denik.cz; hradecky.denik.cz; chebsky.denik.cz; karlovarsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; 
klatovsky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; krkonossky.denik.cz; kutnohorsky.denik.cz; liberecky.denik.cz; 
jindrichohradecky.denik.cz; pelhrimovsky.denik.cz; pisecky.denik.cz; prachaticky.denik.cz; 
strakonicky.denik.cz; melnicky.denik.cz; valassky.denik.cz; havlickobrodsky.denik.cz; chrudimsky.denik.cz; 
jicinsky.denik.cz; jihlavsky.denik.cz; nachodsky.denik.cz; rychnovsky.denik.cz; trebicsky.denik.cz; 
zdarsky.denik.cz; nymbursky.denik.cz; olomoucky.denik.cz; orlicky.denik.cz; pardubicky.denik.cz; 
plzensky.denik.cz  



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 202 

 

klíčová slova: Kverulant (2); Kverulantu; Razima; Spolek; Vojtěch  
 

Odkaz na originál   

Do areálu Pražského hradu může po dlouhé době opět zavítat široká veřejnost. Od pondělního brzkého 
rána je komplex opět otevřený. Lidé se dostanou do všech návštěvnických objektů i na všechny výstavy.  
 

"Pondělním dnem tak skončila půlroční uzávěra, která byla v platnosti od poloviny loňského října. 
"Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že 
můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 
Vratislav Mynář.  
Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, 
v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí 
uspořádat shromáždění.  
 

"Policie dostala příkaz nepustit účastníky manifestu z Hradčanského náměstí, ale donutili je obejít Hrad 
a jít po Starých zámeckých schodech. Přes ohlášení zrušení plošných kontrol se tam všichni účastníci 
museli podrobit osobní kontrole," stěžoval si Vojtěch Razima z Kverulantu, podle něhož bylo uzavření 
Pražského hradu "ukázkou arogance" prezidenta Miloše Zemana.  
Omezený počet návštěvníků  
Areál bude nyní přístupný denně od 06:00 do 22:00. Zahrady a Jelení příkop jsou otevřené již od dubna. 
Lidé se do nich dostanou od 10:00 do 18:00. Prohlídkového okruhy zahrnují katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.  
"Návštěvníkům můžeme nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav," upozornil Mynář.  
Tou první je přehlídka Comenius, zaměřená na osobnost Jana Ámose Komenského. Na výstavě jsou k 
vidění jeho originální rukopisy i šestimetrový obraz Alfonse Muchy. Druhou je expozice oceněných prací 
v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
Královská zahrada na Velký pátek  
 

Do Hradu je možné vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí 
a přes Opyš ve směru od Malostranské.  
Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Jejich konkrétní množství budou oznamovat 
cedule před každým z objektů.  
Muzeum až od úterý  
Od pondělí je otevřený také Starý židovský hřbitov. "A Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách 
Židů v českých zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro návštěvníky 
Staronovou synagogu," sdělil mluvčí Židovského muzea v Praze Tomáš Tetiva.  
 

Většina muzeí a galerií v hlavním městě plánuje otevřít v úterý nebo v průběhu týdne. Zatímco Národní 
galerie a Národní muzeum vpustí návštěvníky do svých prostor v úterý, Národní technické muzeum ve 
středu a Galerie hlavního města Prahy zpřístupní většinu svých objektů až v pátek.  
URL| https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-otevreni-vystavy-kverulant-prezident-zeman.html  

« zpět na obsah   
    
   

166. Na otevřené památky už dorazili v předstihu turisté      

03.05.2021  novinky.cz - ib, trj Právo  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); společnosti  

 

Odkaz na originál   

https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-otevreni-vystavy-kverulant-prezident-zeman.html
https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/na-otevrene-pamatky-uz-dorazili-v-predstihu-turiste-40358986


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 203 

 

Otevřeno, ale jen tam, kde jsou možné prohlídky bez průvodců. Tento režim začal na většině památek 
platit od 3. května, prakticky však až o den později, protože v pondělí bývá zavřeno.  
 

Na šumavském Kašperku ale přivítali první letošní návštěvníky už v sobotu. "Dorazily desítky lidí," řekl 
Právu tamní kastelán Václav Kůs. "Dopoledne zájemci přicházeli po jednotlivcích, malých skupinkách, 
největší nápor přišel po poledni," podotkl. V neděli výletníky odradilo počasí.  
Největším zdejším lákadlem je nyní nová výstava věnovaná oblíbené pohádce Anděl Páně, která se z 
části odehrává právě na Kašperku. Film připomíná expozice umístěná na volně přístupném nádvoří. "Na 
šesti výstavních panelech porovnáváme filmové záběry se současnou realitou, nechybějí fotky i 
zajímavosti z natáčení, to tady probíhalo v roce 2005," uvedl Kůs.  
Státní památky se otevřou od 4. května, třeba v Plzeňském kraji to budou zámky Nebílovy, Kozel, hrady 
Rabí, Velhartice a o víkendech také Švihov.  
"Například na Rabí bude otevřen mimořádný prohlídkový okruh, který zahrnuje velké nádvoří, malé 
nádvoří se studnou, nejstarší jádro hradu a vyhlídkovou terasu paláce. Vrcholem prohlídky bude výstup 
na věž gotického donjonu, která je při běžném provozu možná pouze v doprovodu průvodce," sdělila 
Markéta Slabová, mluvčí příslušné správy Národního památkového ústavu.  
Pražský hrad je připraven  
Téměř po sedmi měsících se od pondělí pro veřejnost otevírá areál Pražského hradu . Prostranství jsou 
přístupná každý den od 6 do 22 hodin, zároveň se zprovozní infocentrum a prodejna vstupenek u Zlaté 
uličky.  
Prohlídkový okruh bude podle sdělení hradního tiskového odboru zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác a Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku s věží Daliborkou. Lze zavítat také do Jižní věže katedrály 
sv. Víta.  
Podle společnosti Kverulant.org, která se o zpřístupnění areálu soudila, otevření souvisí s úspěchem 
jeho správní žaloby. "Soud jsme vyhráli. Součástí tohoto rozhodnutí bylo povolení upořádat protestní 
setkání v areálu Pražského hradu," uvedl Kverulant.org.  
Prezidentská kancelář však nabídla jinou interpretaci zpřístupnění hradního areálu.  
"Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy ," uvedl vedoucí kanceláře 
Vratislav Mynář.  
Vstup na Pražský hrad byl zakázán kvůli protiepidemickým opatřením loňského 9. října, předtím v jarní 
vlně byl areál uzavřen přes dva měsíce.  
V Praze se otevírají i další památky a expozice. "Od pondělí 3. května v době od 10 do 17 hodin bude 
otevřen proslulý Starý židovský hřbitov a Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách Židů v českých 
zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro návštěvníky Staronovou 
synagogu," uvedl Tomáš Tetiva, mluvčí Židovského muzea v Praze.  
V úterý 4. května se v Praze otevřou i všechny objekty Národní galerie v Praze. Podle mluvčí Evy 
Sochorové vychází přesný počet návštěvníků pro každou expozici jinak. Galerie připravuje vypsat 
rezervační termíny, na něž si lidé budou moci předem koupit vstupenku.  
 

URL| https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/na-otevrene-pamatky-uz-dorazili-v-predstihu-turiste-
40358986  

« zpět na obsah   
    
   

167. Pražský hrad je opět otevřen. Nápis velezrada nebyl trestným činem      

04.05.2021  denik.cz - Michal Bílek, ČTK  
Vyšlo také v: pribramsky.denik.cz; rakovnicky.denik.cz; prazsky.denik.cz; benesovsky.denik.cz; 
berounsky.denik.cz; boleslavsky.denik.cz; kladensky.denik.cz; kolinsky.denik.cz; kutnohorsky.denik.cz; 
melnicky.denik.cz; nymbursky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-konec-opatreni.html
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Areál Pražského hradu je kompletně znovuotevřen veřejnosti od 3. května. Přístupný je každý den od 6 
do 22 hodin. Zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10 do 18 hodin. 
Místo jsme v úterý 4. května navštívili s redakčním objektivem.  
 

"  
Návštěvníkům je také k dispozici infocentrum na III. nádvoří a prodejna vstupenek u Zlaté Uličky. 
Prohlídkový okruh bude zahrnovat Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác a Baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s věží Daliborkou. Návštěvníci mohou zavítat také do Jižní věže katedrály sv. Víta.  
 

Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, 
v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí 
uspořádat shromáždění.  
Nápis se řešit nebude  
Promítání nápisu Velezrada na Pražský hrad nebylo přestupkem ani trestným činem, policie se jím dál 
zabývat nebude. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT).  
 

Modrý světelný nápis Velezrada se objevil na budově Pražského hradu v noci na úterý 20. dubna mezi 
půlnocí a 02:00. "V případu světelného nápisu na Pražském hradě jsme dospěli k závěru, že se nejednalo 
o trestný čin ani přestupek," řekl ČT mluvčí pražské policie Jan Rybanský.  
Postoj prezidenta Miloše Zemana kritizovala v souvislosti s kauzou zapojení ruských tajných služeb do 
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích organizace Zastavme velezradu. V tiskové zprávě uvedla, že 
Zeman je "agentem nepřátelské země, která napadla Českou republiku a zabíjela české občany". 
Zároveň vyzvala Parlament, aby prezidenta pro velezradu žaloval.  
 

Rybanský ČT také řekl, že policisté předali případ potřísnění zdi ruské ambasády z noci na 18. dubna do 
správního řízení. Mohlo by podle něho jít o přestupek proti majetku a znečištění veřejného prostranství. 
Kečup měl podle vyjádření jednoho z účastníků alce pro server Forum24.cz symbolizovat krev a 
připomenout dvě oběti výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích.  
URL| https://www.denik.cz/regiony/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-konec-opatreni.html  

« zpět na obsah   
    
   

168. Pražský hrad je opět otevřen. Nápis velezrada nebyl trestným činem      

04.05.2021  moravskoslezsky.denik.cz - Michal Bílek, ČTK  
Vyšlo také v: rokycansky.denik.cz; sokolovsky.denik.cz; taborsky.denik.cz; ustecky.denik.cz; zlinsky.denik.cz; 
sumpersky.denik.cz; prostejovsky.denik.cz; prerovsky.denik.cz; hranicky.denik.cz; slovacky.denik.cz; 
kromerizsky.denik.cz; novojicinsky.denik.cz; hodoninsky.denik.cz; blanensky.denik.cz; breclavsky.denik.cz; 
znojemsky.denik.cz; vyskovsky.denik.cz; fm.denik.cz; karvinsky.denik.cz; opavsky.denik.cz; 
bruntalsky.denik.cz; podripsky.denik.cz; brnensky.denik.cz; tachovsky.denik.cz; svitavsky.denik.cz; 
ceskobudejovicky.denik.cz; ceskokrumlovsky.denik.cz; ceskolipsky.denik.cz; decinsky.denik.cz; 
chomutovsky.denik.cz; jablonecky.denik.cz; litomericky.denik.cz; zatecky.denik.cz; mostecky.denik.cz; 
teplicky.denik.cz; domazlicky.denik.cz; hradecky.denik.cz; chebsky.denik.cz; karlovarsky.denik.cz; 
klatovsky.denik.cz; krkonossky.denik.cz; liberecky.denik.cz; jindrichohradecky.denik.cz; 
pelhrimovsky.denik.cz; pisecky.denik.cz; prachaticky.denik.cz; strakonicky.denik.cz; valassky.denik.cz; 
havlickobrodsky.denik.cz; chrudimsky.denik.cz; jicinsky.denik.cz; jihlavsky.denik.cz; nachodsky.denik.cz; 
rychnovsky.denik.cz; trebicsky.denik.cz; zdarsky.denik.cz; olomoucky.denik.cz; orlicky.denik.cz; 
pardubicky.denik.cz; plzensky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

https://moravskoslezsky.denik.cz/denik-v-regionech/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-konec-opatreni.html
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Areál Pražského hradu je kompletně znovuotevřen veřejnosti od 3. května. Přístupný je každý den od 6 
do 22 hodin. Zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10 do 18 hodin. 
Místo jsme v úterý 4. května navštívili s redakčním objektivem.  
 

"  
Návštěvníkům je také k dispozici infocentrum na III. nádvoří a prodejna vstupenek u Zlaté Uličky. 
Prohlídkový okruh bude zahrnovat Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác a Baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s věží Daliborkou. Návštěvníci mohou zavítat také do Jižní věže katedrály sv. Víta.  
 

Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, 
v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí 
uspořádat shromáždění.  
Nápis se řešit nebude  
Promítání nápisu Velezrada na Pražský hrad nebylo přestupkem ani trestným činem, policie se jím dál 
zabývat nebude. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT).  
 

Modrý světelný nápis Velezrada se objevil na budově Pražského hradu v noci na úterý 20. dubna mezi 
půlnocí a 02:00. "V případu světelného nápisu na Pražském hradě jsme dospěli k závěru, že se nejednalo 
o trestný čin ani přestupek," řekl ČT mluvčí pražské policie Jan Rybanský.  
Postoj prezidenta Miloše Zemana kritizovala v souvislosti s kauzou zapojení ruských tajných služeb do 
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích organizace Zastavme velezradu. V tiskové zprávě uvedla, že 
Zeman je "agentem nepřátelské země, která napadla Českou republiku a zabíjela české občany". 
Zároveň vyzvala Parlament, aby prezidenta pro velezradu žaloval.  
 

Rybanský ČT také řekl, že policisté předali případ potřísnění zdi ruské ambasády z noci na 18. dubna do 
správního řízení. Mohlo by podle něho jít o přestupek proti majetku a znečištění veřejného prostranství. 
Kečup měl podle vyjádření jednoho z účastníků alce pro server Forum24.cz symbolizovat krev a 
připomenout dvě oběti výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích.  
URL| https://moravskoslezsky.denik.cz/denik-v-regionech/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-
konec-opatreni.html  

« zpět na obsah   
    
   

169. OBRAZEM: Pražský hrad je opět otevřen veřejnosti      

04.05.2021  prazsky.denik.cz - Michal Bílek  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Areál Pražského hradu je kompletně znovuotevřen veřejnosti od 3. května. Přístupný je každý den od 6 
do 22 hodin. Zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10 do 18 hodin. 
Místo jsme v úterý 4. května navštívili s redakčním objektivem.  
 

"Návštěvníkům je také k dispozici infocentrum na III. nádvoří a prodejna vstupenek u Zlaté Uličky. 
Prohlídkový okruh bude zahrnovat Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác a Baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s věží Daliborkou. Návštěvníci mohou zavítat také do Jižní věže katedrály sv. Víta.  
Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, 
vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, 
v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí 
uspořádat shromáždění.  
 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-konec-opatreni.html
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"Návštěvníkům můžeme nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav," upozornil uvedl 
vedoucí Kanceláře prezidenta republikyVratislav Mynář.  
Tou první je přehlídka Comenius, zaměřená na osobnost Jana Ámose Komenského. Na výstavě jsou k 
vidění jeho originální rukopisy i šestimetrový obraz Alfonse Muchy. Druhou je expozice oceněných prací 
v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
URL| https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/prazsky-hrad-okruh-zlata-ulicka-infocentrum-konec-
opatreni.html  

« zpět na obsah   
    
   

170. Duka tuneluje církev, tvrdí spolek. Podle arcibiskupství jde o demagogický útok  
    

12.05.2021  zpravy.iDNES.cz - lre  
klíčová slova: Kverulant (10); org (5); Kverulanta (3); Razimy (2); Vojtěcha (2); spolku  

 

Odkaz na originál   

Podle spolku Kverulant.org pražský arcibiskup Dominik Duka tuneluje církev. Kardinál měl převést 
církevní pozemky v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun na svou soukromou nadaci. Podle 
arcibiskupství se však jedná o lživá tvrzení a demagogický útok bývalého zaměstnance a ředitele 
organizace Vojtěcha Razimy.  
 

Konkrétně se jedná o pozemky v pražské Hostivaři. "Pozemek číslo 1768 má výměru 14 418 m2 a 
pozemek 1805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, 
poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost tohoto místa je velmi dobrá. 
Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V 
metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po konzultaci s developery 
odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun," píše spolek na svých stránkách.  
 

Právě tyto pozemky měla katolická církev převést na nadaci Arietinum, kterou na konci loňského roku 
založil sám Duka. Organizace pak pozemky převedla na developera Central Group. Výměnou za to má v 
budoucnu obdržet byty, které na pozemcích developer postaví.  
 

"Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s 
developerem neuvádí," dodává Kverulant.Dukova správní rada  
 

Podle spolku je problematických hned několik věcí. Prvně skutečnost, že zakladatelem nadace je přímo 
Duka, nikoval arcibiskupství, a že se Duka zároveň jmenoval předsedou správní rady.  
 

"Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka 
Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství 
jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat značným majetkem nadace, ať už tímto 
majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění od Central Groupu," uvádí Kverulant.  
 

To však arcibiskupství odmítá. "Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto 
vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o "soukromou 
nadaci", jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a 
neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedlo ve svém prohlášení. Nadace má sloužit k 
veřejně prospěšným účelům podporujícím Římskokatolickou církev.  
 

Dolečková a Juriga mají být nicméně podle organizace hlavními hybateli celého tunelu. Dává to do 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/duka-arcibiskupstvi-spolek-kverulant-majetek-cirkev-pozemky.A210512_181724_domaci_lre
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souvislosti s předpokládaným koncem Duky jako arcibiskupa. "Předpokládá se, že s ním budou muset 
arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková.  
 

Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci 
přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové 
budou placeni z majetku nadace."  
 

Duka se omluvy za provokativní divadlo nedočká, soud zamítl dovolání  
 

V zakládací listině se totiž píše, že církev bude mít vliv na jmenování členů správní rady. Předsedou rady 
má být vždy arcibiskup, zbytek rady tvoří lidé ze zaměstnanců arcibiskupství. Jejich členství zaniká s 
koncem jejich funkce na arcibiskupství.Kverulant nicméně poukazuje na skutečnost, že současní členové 
rady byli nominování s platností na pět let.  
 

I proti tomu se arcibiskupství ohrazuje. "Tvrzení na Kverulant.org, že "první členy správní rady lze 
vyměnit až po pěti letech", je rovněž nepravdivé, protože první, stejně jako jakékoli další členy orgánů 
nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti řádně." Dopis do Vatikánu  
 

Web ukazuje i na další problematické okolnosti. Například skutečnost, že církev počkala, až budou oba 
pozemky zapsány jako stavební. Mohla tak za ně žádat vyšší cenu.  
 

"Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s 
nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží," dodává.  
 

Pražská arcidiecéze si podle Kverulanta navíc měla vyžádat souhlas k převodu od Vatikánu, jelikož 
hodnota pozemků přesáhla 40 milionů korun, což neudělala. Spolek se proto obrátil na Vatikán s 
dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické 
právo.  
 

Pražská arcidiecézetvrdí, že informace zveřejněné na Kverulant.org jsou útokem jejich bývalého 
zaměstnance Vojtěcha Razimy, který je zakladatelem Kverulanta.  
 

"Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě 
plánováno a podléhá systému interní kontroly. Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá 
zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby," 
uvádí.  
 

Foto:  
Dominik Duka  
Michal Růžička, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/duka-arcibiskupstvi-spolek-kverulant-majetek-cirkev-
pozemky.A210512_181724_domaci_lre  

« zpět na obsah   
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171. Pražský arcibiskup Duka tuneluje církev, tvrdí spolek Kverulant. Lži a 
manipulace, brání se arcibiskupství      

12.05.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant (14); org (3); Kverulanta (2); Razimy (2); Vojtěcha (2); Organizace  

 

Odkaz na originál   

Organizace Kverulant.org na svém webu obvinila pražského arcibiskupa Dominika Duku z tunelování 
církevního majetku. Spolek tvrdí, že Duka vyvedl z církve pozemky za minimálně čtvrt miliardy korun a 
převedl je na svoji soukromou nadaci. Podle vyjádření arcibiskupství jsou to však lživá tvrzení bývalého 
zaměstnance a ředitele organizace Vojtěcha Razimy.  
 

Kverulant je obecně prospěšná organizace, která již několik let poukazuje na nejrůznější problematické 
kauzy. Na svém webu nově zveřejnili informaci o převodu pozemků v pražské Hostivaři. Ty původně 
patřily katolické církvi, která je ale převedla na nadaci Arietinum. Nadaci založil na konci loňského roku 
přímo Duka. Arietinum se následně dohodlo s významným developerem – firmou Central Group – a 
pozemky převedlo Central Group. Výměnou za to má v budoucnu obdržet byty, které na pozemcích 
developer postaví.  
 

Kverulant poukazuje na několik problematických míst v celé dohodě. Předně je to fakt, že zakladatelem 
nadace Arietinum není arcibiskupství, ale přímo Duka, což vyplývá i z listiny zveřejněné v obchodním 
rejstříku. Duka se zároveň jmenoval předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedli, mimo 
jiné, bývalý politik z KDU-ČSL Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. "Oba posledně 
jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci," tvrdí 
Kverulant.  
 

Proti tomu se ale arcibiskupství ohrazuje. "V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak 
demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně  
 

propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedl ve vyjádření pro HN mluvčí pražského arcibiskupství Jiří 
Prinz. "Nadace Arietinum byla založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání 
římskokatolické církve. Nadace historicky byly a jsou v církvi používanou právní formou správy majetku," 
dodává.  
 

Podle zakládací listiny má církev na chod nadace mít v budoucnu vliv, jelikož předseda správní rady má 
být podle stanov vždy arcibiskup a správní radu musí tvořit lidé z konkrétního okruhu zaměstnanců 
arcibiskupství a členství jim zaniká spolu s koncem jejich funkce na arcibiskupství. Kverulant však 
upozorňuje na to, že současní členové správní rady, jakožto první členové, byli nominování s platností na 
pět let, což také vychází ze zakladatelské listiny.  
 

Kverulant tvrdí, že Duka a jeho nejbližší spolupracovníci budou muset brzy úřad opustit, jelikož má dojít 
ke změně na pozici pražského arcibiskupa. "Kverulant se domnívá, že právě tito lidé jsou hlavními 
hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa," tvrdí organizace. "První, stejně 
jako jakékoli další členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti řádně," 
oponuje církev.  
 

Podle webu je celá směna pozemků problematická i z dalších důvodů. "Kdyby církev počkala, až budou 
oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu," píše Kverulant. "Té 
největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby," dodává. Podobné je to s 
nákupem bytů. "Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží," tvrdí v článku Kverulant.  
 

http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 209 

 

Pražská arcidiecéze si podle Kverulanta navíc měla vyžádat souhlas k převodu od Vatikánu, jelikož 
hodnota pozemků převyšuje 40 milionů korun, což neudělala. Kverulant se proto obrátil do Vatikánu s 
dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické 
právo.  
 

Arcibiskupství pražské tvrdí, že informace zveřejněné na webu Kverulant.org jsou útokem jejich 
bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, zakladatele Kverulanta. "Poté co s ním Arcibiskupství pražské 
muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal 
veřejně poškozovat řadu představitelů Arcibiskupství pražského," říká mluvčí Prinz.  
 

Arcibiskupství a všechny jeho relevantní orgány jsou podle Prinze plně informovány o veškerých 
úkonech, které Kverulant zpochybnil. "Všechna jednání podléhají interním schvalovacím procesům a 
jsou dlouhodobě plánována a podléhají systému interní kontroly," tvrdí mluvčí.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-
kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi  

« zpět na obsah   
    
   

172. Pražský arcibiskup Duka tuneluje církev, tvrdí spolek Kverulant. Lži a 
manipulace, brání se arcibiskupství      

12.05.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant (14); org (3); Kverulanta (2); Razimy (2); Vojtěcha (2); Organizace  

 

Odkaz na originál   

Organizace Kverulant.org na svém webu obvinila pražského arcibiskupa Dominika Duku z tunelování 
církevního majetku. Spolek tvrdí, že Duka vyvedl z církve pozemky za minimálně čtvrt miliardy korun a 
převedl je na svoji soukromou nadaci. Podle vyjádření arcibiskupství jsou to však lživá tvrzení bývalého 
zaměstnance a ředitele organizace Vojtěcha Razimy.  
 

Kverulant je obecně prospěšná organizace, která již několik let poukazuje na nejrůznější problematické 
kauzy. Na svém webu nově zveřejnili informaci o převodu pozemků v pražské Hostivaři. Ty původně 
patřily katolické církvi, která je ale převedla na nadaci Arietinum. Nadaci založil na konci loňského roku 
přímo Duka. Arietinum se následně dohodlo s významným developerem – firmou Central Group – a 
pozemky převedlo Central Group. Výměnou za to má v budoucnu obdržet byty, které na pozemcích 
developer postaví.  
 

Kverulant poukazuje na několik problematických míst v celé dohodě. Předně je to fakt, že zakladatelem 
nadace Arietinum není arcibiskupství, ale přímo Duka, což vyplývá i z listiny zveřejněné v obchodním 
rejstříku. Duka se zároveň jmenoval předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedli, mimo 
jiné, bývalý politik z KDU-ČSL Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. "Oba posledně 
jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci," tvrdí 
Kverulant.  
 

Proti tomu se ale arcibiskupství ohrazuje. "V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak 
demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně  
 

propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedl ve vyjádření pro HN mluvčí pražského arcibiskupství Jiří 
Prinz. "Nadace Arietinum byla založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání 
římskokatolické církve. Nadace historicky byly a jsou v církvi používanou právní formou správy majetku," 

http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi
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dodává.  
 

Podle zakládací listiny má církev na chod nadace mít v budoucnu vliv, jelikož předseda správní rady má 
být podle stanov vždy arcibiskup a správní radu musí tvořit lidé z konkrétního okruhu zaměstnanců 
arcibiskupství a členství jim zaniká spolu s koncem jejich funkce na arcibiskupství. Kverulant však 
upozorňuje na to, že současní členové správní rady, jakožto první členové, byli nominování s platností na 
pět let, což také vychází ze zakladatelské listiny.  
 

Kverulant tvrdí, že Duka a jeho nejbližší spolupracovníci budou muset brzy úřad opustit, jelikož má dojít 
ke změně na pozici pražského arcibiskupa. "Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou hlavními 
hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa," tvrdí organizace. "První, stejně 
jako jakékoli další členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti řádně," 
oponuje církev.  
 

Podle webu je celá směna pozemků problematická i z dalších důvodů. "Kdyby církev počkala, až budou 
oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu,” píše Kverulant. "Té 
největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby,” dodává. Podobné je to s 
nákupem bytů. "Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží,” tvrdí v článku Kverulant.  
 

Pražská arcidiecéze si podle Kverulanta navíc měla vyžádat souhlas k převodu od Vatikánu, jelikož 
hodnota pozemků převyšuje 40 milionů korun, což neudělala. Kverulant se proto obrátil do Vatikánu s 
dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické 
právo.  
 

Arcibiskupství pražské tvrdí, že informace zveřejněné na webu Kverulant.org jsou útokem jejich 
bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, zakladatele Kverulanta. "Poté, co s ním Arcibiskupství pražské 
muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal 
veřejně poškozovat řadu představitelů Arcibiskupství pražského,” říká mluvčí Prinz.  
 

Arcibiskupství a všechny jeho relevantní orgány jsou podle Prinze plně informovány o veškerých 
úkonech, které Kverulant zpochybnil. "Všechna jednání podléhají interním schvalovacím procesům a 
jsou dlouhodobě plánována a podléhají systému interní kontroly,” tvrdí mluvčí.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-
kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi  

« zpět na obsah   
    
   

173. Pražský arcibiskup Duka tuneluje církev, tvrdí spolek Kverulant. Lži a 
manipulace, brání se arcibiskupství      

12.05.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant (14); org (3); Kverulanta (2); Razimy (2); Vojtěcha (2); Organizace  

 

Odkaz na originál   

Organizace Kverulant.org na svém webu obvinila pražského arcibiskupa Dominika Duku z tunelování 
církevního majetku. Spolek tvrdí, že Duka vyvedl z církve pozemky za minimálně čtvrt miliardy korun a 
převedl je na svoji soukromou nadaci. Podle vyjádření arcibiskupství jsou to však lživá tvrzení bývalého 
zaměstnance a ředitele organizace Vojtěcha Razimy.  
 

http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi
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Kverulant je obecně prospěšná organizace, která již několik let poukazuje na nejrůznější problematické 
kauzy. Na svém webu nově zveřejnili informaci o převodu pozemků v pražské Hostivaři. Ty původně 
patřily katolické církvi, která je ale převedla na nadaci Arietinum. Nadaci založil na konci loňského roku 
přímo Duka. Arietinum se následně dohodlo s významným developerem - firmou Central Group - a 
pozemky převedlo Central Groupu. Výměnou za to má v budoucnu obdržet byty, které na pozemcích 
developer postaví.  
 

Kverulant poukazuje na několik problematických míst v celé dohodě. Předně je to fakt, že zakladatelem 
nadace Arietinum není arcibiskupství, ale přímo Duka, což vyplývá i z listiny zveřejněné v obchodním 
rejstříku. Duka se zároveň jmenoval předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedli, mimo 
jiné, bývalý politik z KDU-ČSL Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. "Oba posledně 
jmenovaní nyní působí ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci,” tvrdí 
Kverulant.  
 

Proti tomu se ale arcibiskupství ohrazuje. "V žádném případě se nejedná o "soukromou nadaci", jak 
demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně  
 

propojený s Arcibiskupstvím pražským,” uvedl ve vyjádření pro HN mluvčí pražského arcibiskupství Jiří 
Prinz. "Nadace Arietinum byla založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání 
Římskokatolické církve. Nadace historicky byly a jsou v církvi používanou právní formou správy 
majetku,” dodává.  
 

Podle zakládací listiny má církev na chod nadace mít v budoucnu vliv, jelikož předseda správní rady má 
být podle stanov vždy arcibiskup a správní radu musí tvořit lidé z konkrétního okruhu zaměstnanců 
arcibiskupství a členství jim zaniká spolu s koncem jejich funkce na arcibiskupství. Kverulant však 
upozorňuje na to, že současní členové správní rady, jakožto první členové, byli nominování s platností na 
pět let, což také vychází ze zakladatelské listiny.  
 

Kverulant tvrdí, že Duka a jeho nejbližší spolupracovníci budou muset brzy úřad opustit, jelikož má dojít 
ke změně na pozici pražského arcibiskupa. "Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou hlavními 
hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa,” tvrdí organizace. "První, stejně 
jako jakékoli další členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti řádně,” 
oponuje církev.  
 

Podle webu je celá směna pozemků problematická i z dalších důvodů. "Kdyby církev počkala, až budou 
oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu,” píše Kverulant. "Té 
největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby,” dodává. Podobné je to s 
nákupem bytů. "Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží,” tvrdí v článku Kverulant.  
 

Pražská arcidiecéze si podle Kverulanta navíc měla vyžádat souhlas k převodu od Vatikánu, jelikož 
hodnota pozemků převyšuje 40 milionů korun, což neudělala. Kverulant se proto obrátil do Vatikánu s 
dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické 
právo.  
 

Arcibiskupství pražské tvrdí, že informace zveřejněné na webu Kverulant.org jsou útokem jejich 
bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, zakladatele Kverulanta. "Poté, co s ním Arcibiskupství pražské 
muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal 
veřejně poškozovat řadu představitelů Arcibiskupství pražského,” říká mluvčí Prinz.  
 

Arcibiskupství a všechny jeho relevantní orgány jsou podle Prinze plně informovány o veškerých 
úkonech, které Kverulant zpochybnil. "Všechna jednání podléhají interním schvalovacím procesům a 



  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 212 

 

jsou dlouhodobě plánována a podléhají systému interní kontroly,” tvrdí mluvčí.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66924030-prazsky-arcibiskup-duka-tuneluje-cirkev-tvrdi-spolek-
kverulant-lzi-a-manipulace-brani-se-arcibiskupstvi  

« zpět na obsah   
    
   

174. Kardinál Duka je v podezření, že "tuneluje církev". Založil nadaci, přes kterou 
vyvedl lukrativní pozemky za stamiliony a směnil je s developerem      

12.05.2021  info.cz - Petr Vrabec, Radan Šprongl  
klíčová slova: Kverulant (2); org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Cena nových bytů v Praze pořád stoupá, staví se málo a mnohé parcely mají cenu zlata. Lukrativní 
církevní pozemky u vzácné přírodní lokality Trojmezí teď získal za blíže neurčité plnění přední pražský 
developer od kardinála Duky. Ten tuhle transakci realizoval skrze nadaci, kterou teprve loni v prosinci 
sám založil, jak vyplývá z listin, které zveřejnila organizace Kverulant. Arcibiskupství pražské to na 
kameru komentovat nechce, ale Duku v prohlášení brání a informace považuje za "demagogický útok 
bývalého zaměstnance". Připomeňme, že jde o pozemky s odhadovanou cenou přes čtvrt miliardy 
korun. Podívejte se na reportáž Petra Vrabce a Radana Šprongla.  
 

Smlouva o směně na webu Kverulant.org Zakladatelská listina nadace Arietinum  
URL| https://www.info.cz/video/tema/zlaty-kseft  

« zpět na obsah   
    
   

175. Na lukrativních církevních pozemcích mohl být park a hřiště. Kardinál Duka je 
ale za nejasných podmínek směnil s developerem      

13.05.2021  info.cz - Petr Vrabec, Radan Šprongl  
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

V předchozím díle jsme vám ukázali lukrativní církevní pozemky u vzácné přírodní lokality Trojmezí v 
Hostivaři, které od kardinála Dominika Duky získal přední pražský developer Central Group. Na transakci 
upozornila organizace Kverulant. Podle Arcibiskupství pražského jde o "demagogický útok bývalého 
zaměstnance". V dnešním díle reportáže vám ukážeme, proč není jisté, co církev za pozemky dostane. A 
také co mohlo v Trojmezí být, kdyby kardinál Duka nedal přednost developerovi před návrhem, který 
dostal od příslušné městské části.  
 

Kardinál Duka je v podezření, že "tuneluje církev". Založil nadaci, přes kterou vyvedl lukrativní pozemky 
za stamiliony a směnil je s developerem  
 

URL| https://www.info.cz/video/tema/na-lukrativnich-cirkevnich-pozemcich-mohl-byt-park-a-detske-
hriste-kardinal-duka-je-ale-za-nejasnych-podminek-smenil-s-developerem  

« zpět na obsah   
    
   

https://www.info.cz/video/tema/zlaty-kseft
https://www.info.cz/video/tema/na-lukrativnich-cirkevnich-pozemcich-mohl-byt-park-a-detske-hriste-kardinal-duka-je-ale-za-nejasnych-podminek-smenil-s-developerem
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176. Není to tunel, říká o Dukově nadaci zakladatel KPMG. Církev věří, že z výnosů 
bude financovat platy i školy      

13.05.2021  denikn.cz - Prokop Vodrážka  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Kverulanta; organizace; Razima; Razimu; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Nezisková organizace Kverulant upozornila na to, že Arcibiskupství pražské převedlo pozemky v pražské 
Hostivaři na Nadaci Arietinum, kterou založil kardinál Dominik Duka. Ta je následně směnila s 
developerskou společností Central Group za byty. Server to označil za tunelování církevního majetku, to 
však odmítá nejen církev, ale také zakladel poradenské společnosti KPMG Jan Žůrek.  
 

Celá kauza se týká dvou pozemků v pražské Hostivaři, které církev získala v restituci. Letos v únoru je 
převedla na Nadaci Arietinum, kterou koncem loňského roku založil kardinál Dominik Duka.  
 

Podle serveru Kverulant.org je přitom právě tento krok problematický – Duka podle něj převedl církevní 
majetek na soukromou nadaci a porušil přitom církevní zákony. "Na celé výše popsané transakci je ještě 
několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v přesvědčení, že jde o tunel," tvrdí spolek.  
 

Arcibiskupství to odmítá, celá situace je podle něj naprosto transparentní. "V žádném případě se 
nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela 
transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," stojí ve vyjádření, které k tomu 
pražská arcidiecéze vydala.  
 

Kde je tedy pravda? Nadaci skutečně založil Duka jako soukromá osoba, v čele správní rady ale usedl z 
pozice arcibiskupa. "Předsedou správní rady je vždy osoba v té době vykonávající úřad pražského 
arcibiskupa, jakožto statutární orgán Arcibiskupství pražského," stojí v zakládací listině nadace.  
 

Členem správní rady musí být podle dokumentu také generální vikář, další místo pak obsazuje buďto 
biskupský vikář, výkonný ředitel arcibiskupství, nebo ředitel arcibiskupské kurie – zjednodušeně řečeno 
další člen církevního úřadu. To znamená, že tři z pěti členů orgánu musí být lidé s přímou vazbou na 
arcibiskupství.  
 

V současnosti jsou členy správní rady vedle kardinála Duky a vikáře Jana Balíka ještě ředitel 
arcibiskupství Antonín Juriga a šéfka sekce pro strategie, dotace a marketing Linda Dolečková. Pro 
arcibiskupství tak nepracuje jen jediný člen orgánu – Jan Žůrek.  
 

Tedy jeden ze zakladatelů pražské kanceláře poradenské společnosti KPMG, v níž pracoval 27 let. V 
současnosti je kromě jiného prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Žurek tvrdí, že 
v žádném případě nejde o "tunelování", nýbrž o připravovaný projekt, jímž chce církev v budoucnosti 
řešit své financování.  
 

"Ta věc je odsouhlasena ekonomickou radou arcibiskupství, ve které sedí mimo jiné člen vedení České 
národní banky. Probíralo se to zevrubně. Nemám pocit, že by v těch dokumentech bylo něco 
problematického," řekl Deníku N.  
 

Žůrek vysvětluje, že ho arcibiskupství oslovilo právě proto, aby projekt nemohl vzbuzovat žádné 
pochybnosti. "Každý ten projekt je konzultován s velkými, nezávislými firmami. Posudky na tento 
projekt dodávala jedna z velkých poradenských firem," ujišťuje.  
 

https://denikn.cz/625210/neni-to-tunel-rika-o-dukove-nadaci-zakladatel-kpmg-cirkev-veri-ze-z-vynosu-bude-financovat-platy-i-skoly/
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Stejně to vysvětluje i další člen správní rady Antonín Juriga, podle nějž byly na celý projekt vypracovány 
dva odhady a analýzu zpracovala právě poradenská firma KPMG. "Celý hospodářský výsledek nadace je 
určený na veřejně prospěšnou činnost. Na rozdíl od obchodních korporací, které nejsou zakládány za 
účelem toho, aby veškerý zisk daly jako dar. Z toho je patrné, že všechno, co ta nadace vydělá, bude 
směřovat na duchovní a pastorační činnost arcibiskupství," říká.  
 

"Když se za první republiky stavěl kostel, vytvořila se nadace. Podrobněji se k tomu vyjadřovat nemohu. 
Ale je to tak, že nadace by samozřejmě měla zhodnocovat svůj majetek," dodává k tomu generální vikář 
Balík.  
 

Daňová optimalizace  
 

Založení nadace má pro církev mimo jiné tu výhodu, že umožňuje jisté daňové úlevy. Výnosy ze jmění 
nadace, v tomto případě tedy například třeba z pronájmu bytů, jsou osvobozeny od daně z příjmu. 
"Daňová optimalizace je jeden z bodů, pro laiky hůře vysvětlitelný. Běžně takto jednají všechny 
investiční společnosti. Dalším důvodem je, že se snažíme roznést investiční riziko," vysvětluje generální 
vikář Balík.  
 

Pražská arcidiecéze tak v případě, že nadace bude fungovat, plánuje z jejích výnosů za výhodných 
daňových podmínek financovat například platy kněží, ale třeba i provoz církevních škol či charitativní 
projekty.  
 

Projekt byl podle vysvětlení Žůrka i Jurigy probrán v rámci ekonomické rady arcibiskupství a ta postup 
schválila. V radě sedí právě Žůrek, dále například člen bankovní rady České národní banky Vojtěch 
Benda, poradce Peter Turoci či bývalý člen představenstva ČSOB Petr Beneš.  
 

Špatné investice  
 

Jednotlivé diecéze nyní řeší podnikatelské projekty, kterými se snaží zajistit finanční soběstačnost církve 
po odluce od státu.  
 

Například brněnské biskupství se rozhodlo investovat do obchodního domu Špalíček v centru města, 
olomoucko-opavské arcibiskupství pak vložilo peníze třeba do investičního fondu Pavla Krúpy Arca 
Capital. Římskokatolické církvi stát vyplatí od roku 2013 do roku 2043 celkem zhruba 47 miliard korun. 
Do té doby musí církev vyřešit, jak si zajistí ekonomickou soběstačnost.  
 

Pražské arcibiskupství se přitom nyní nachází ve složité ekonomické situaci. Vedle kůrovcové kalamity je 
výrazně zasáhl výpadek příjmů způsobený pandemií covidu, což v létě přiznal sám kardinál.  
 

"Nemohu zastírat, že ekonomická situace diecéze není optimální a je třeba reagovat na rychle se měnící 
okolnosti mající vliv na financování církve, jako je kůrovcová kalamita, pandemie koronaviru a další. 
Nebudu ani obhajovat některé ne příliš povedené investice několika posledních let, jež nepřinášejí 
takové výnosy, v jaké jsme doufali a o nichž jsem byl ujišťován," napsal Duka v dopise kněžím pražské 
diecéze.  
 

Nový biskup  
 

Právě nadace Arietinum má být jednou z forem, jež chce do budoucna arcibiskupství pro své financování 
využít. Problematické je – a upozorňuje na to i Kverulant –, že první členové správní rady včetně nemusí 
automaticky končit v případě, že jim zanikne funkce na arcibiskupství. Podle zakládací listiny má jejich 
mandát "z důvodu stabilizace a zajištění kontinuity" trvat pět let.  
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Dominiku Dukovi je přitom 78 let, už tři roky tedy "přesluhuje". Vatikán spolu s papežským nunciem už 
intenzivně hledají jeho nástupce. Ten by pak případně mohl chtít vyměnit členy správní rady, což mu 
ovšem klíčový dokument nadace neumožní.  
 

Například Juriga však říká, že by v takovém případě správní radu opustil.  
 

"Jsem vázán poslušností podle církevního práva. Kdyby mi nový arcibiskup sdělil, že už nebudu pro 
církev pracovat, je to pro mě svaté a poslechl bych. Stejně by to udělala i kolegyně Dolečková," dodává.  
 

Arcibiskupství při vysvětlování kauzy zaútočilo na zakladatele projektu Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten 
byl z arcibiskupství propuštěn minulý rok, krátce před svým odchodem založil církevní odbory. Nyní se s 
arcibiskupstvím soudí o neplatnost své výpovědi, církevní úřad ho naopak žaluje za jeho kritické výstupy 
vůči arcidiecézi.  
 

"Mrzí mě, že se arcibiskupství rozhodlo vydat touto cestou, ale nejsem překvapen," říká na reakci úřadu. 
Na to, že i podle lidí z byznysu není projekt problematický, Razima odpovídá, že ďábel se skrývá v 
detailu. "Myslím, že jim to bylo prezentováno jako bohulibý projekt, a oni právě tento detail přehlédli," 
dodává.  
 

Kverulant nyní zaslal dopis do Vatikánu s tvrzením, že Duka a arcidiecéze porušili kanonické právo, 
protože před každou transakcí převyšující hodnotu 40 milionů korun si měli od Svatého stolce vyžádat 
souhlas.  
 

Podle papežského nuncia Charlese Daniela Balva ale situace není tak jednoznačná. "Je-li biskup, po 
poradě s odborníky, přesvědčený o tom, že investice neohrozí finanční situaci diecéze, nepotřebuje 
dovolení Svatého stolce, aby ji uskutečnil, i když investovaná částka přesahuje hranici stanovenou 
biskupskou konferencí," napsal Deníku N nuncius.  
 

Člen správní rady Nadace Arietinum Jan Žůrek je členem dozorčí rady Deníku N.  
 

URL| https://denikn.cz/625210/neni-to-tunel-rika-o-dukove-nadaci-zakladatel-kpmg-cirkev-veri-ze-z-
vynosu-bude-financovat-platy-i-skoly/  

« zpět na obsah   
    
   

177. Svaté slovo platí do zacinkání třiceti stříbrných, pane Duko? Komentář Štěpána 
Chába      

13.05.2021  krajskelisty.cz - Štěpán Cháb  
klíčová slova: Kverulant (9); Kverulanta (5); spolek (2); org; Razima; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kardinál Duka převedl na nadaci Arietinum, které předsedá, pozemky v hodnotě 250 milionů korun, jež 
církev získala v restituci. Nadace Arietinum Dominika Duky nepodléhá přímému dozoru katolické církve 
v České republice, ale zodpovídá se právě Dukovi a správní radě nadace. S odhalením přišel spolek 
Kverulant, který se rochní v hledání pochybných čachrů napříč republikou. Na to konto ze spolku 
Kverulant odcestoval dopis do Vatikánu, kde se Kverulant domáhá nápravy. A jak se zdá, tak nejspíš 
oprávněně. Jakmile zacinká třicet stříbrných, věci se prostě začnou měnit.  
 

https://www.krajskelisty.cz/praha/25645-svate-slovo-plati-do-zarinceni-triceti-stribrnych-pane-duko-komentar-stepana-chaba.htm


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 216 

 

Jedná se o pozemky v Praze. První pozemek má číslo 1768 a výměru 14 418 m2, pozemek 1805 má 
plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a 
lesoparku. Tedy velmi lukrativní místo. Dva výše zmíněné pozemky po převodu z majetku církve na 
Nadaci Arietinum změnily hned majitele a přešly na developersou společnost Central Group. Ve 
smlouvě mezi developerem a nadací pak stojí, že nadace z tohoto převodu získá část z bytů, které na 
pozemcích developer vystaví.  
 

Prostor pro nekalosti  
 

"Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 
vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci," píše Kverulant. Za zásadní pak 
označil část stanov nadace, kde se sice píše, že arcibiskupství bude mít vliv na složení správní rady 
nadace, ale členové rady nadace se volí vždy jednou za pět let. Což nyní dává velký prostor pro 
neprůhledné toky financí.  
 

Jak? Tím, že má nadace velmi všeobecně stanovené formy podpory. Ve stanovách se doslova píše: 
"...podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, 
vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve..." Pod 
takovou definici se může skrýt prakticky cokoliv, podotýká Kverulant.  
 

Vatikánské kontakty  
 

Spolek Kverulant poslal dopis do Vatikánu. Proč? Veškerý majetek římskokatolické církve spadá pod 
správu Vatikánu a jakékoliv jeho převody a prodeje, které přesahují sumu 40 milionů korun, musí 
Vatikán také schválit. K čemuž podle Kverulanta nedošlo. Církevní právo tak bylo porušené a Kverulant 
doufá v to, že Vatikán smlouvu zneplatní. V tom, že je celé šachování s pozemky možný tunel, 
přesvědčuje Kverulanta okolnost, že pokud by si církev chtěla zřídit nadaci, zřídila by si ji sama a ta by jí 
také byla cele podřízená. Také je podle Kverulanta zarážející, že pozemky jsou v současnosti vedené 
jako orná půda, ale jsou těsně před převodem na stavební parcelu. Tím se jejich hodnota podstatně 
zvýší. Proč tedy církev nepočkala? Proč tak na honem?  
 

Obrana arcibiskupství  
 

Pražské arcibiskupství tvrzení Kverulanta označilo za praktiky dezinformačních webů. Zakladatel a 
provozovatel Kverulanta Vojtěch Razima je bývalý zaměstnanec arcibiskupství a podle téhož 
arcibiskupství se mstí za to, že byl vyhozen pro neplnění svých povinností. A tedy hledá jakoukoliv 
záminku k tomu, aby mu mohl ublížit. Na druhou stranu by si ale falešným obviněním Kverulant vysekl 
nejen ostudu, ale i soudní stání, které by jej mohlo stát existenci.  
 

"Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto vrcholným představitelem 
Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o 'soukromou nadaci', jak demagogicky tvrdí 
Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s 
Arcibiskupstvím pražským," přičinilo k celému tématu dotčené arcibiskupství.  
 

Tunýlek, nebo láska k bližnímu?  
 

Teď je otázkou, jestli si kardinál Duka se svými chráněnci zajišťuje příjemně strávený zbytek života, nebo 
jestli je to jen sled velmi špatných rozhodnutí a podivného řízení, které má vést k tomu, aby Nadace 
Arietinum posunula království boží o kousek blíž k realitě. Ale pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti, 
tak se kloním k první možnosti. Kdysi jsem, blahé paměti, pomáhal v obecně prospěšné společnosti 
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Světýlko. A právě přes Světýlko jsem pro jednu rodinu ve velké nouzi oslovil, mimo mnohých jiných, i 
pražské arcibiskupství. Nad jejich odpovědí jsem kroutil hlavou několik dní. Rodina s malými dětmi před 
vystěhováním, které hrozilo bezdomovectví, která měla hlad a byla ne vlastní vinou prokazatelně ve 
velké nouzi. Co na to pražské arcibiskupství? Doporučilo, ať se rodina obrátí na svého nejbližšího 
duchovního, že za světskými strázněmi je většinou mizerné duchovní ukotvení a vedení. Parafrázuji, už 
je to let, kdy jsem nad odpovědí pražského arcibiskupství seděl jako u zjevení. Ochota pomoci byla 
nulová. Naprosto. Z odpovědi byla cítit taková divná pachuť cynického velkopanství. Ano, Husa na tu 
zpovykanou římskokatolickou církev, to už razím leta letoucí.  
 

URL| https://www.krajskelisty.cz/praha/25645-svate-slovo-plati-do-zarinceni-triceti-stribrnych-pane-
duko-komentar-stepana-chaba.htm  

« zpět na obsah   
    
   

178. Převod majetku za čtvrt miliardy na Dukovu nadaci budí pohoršení      

13.05.2021  novinky.cz - Oldřich Danda  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Informace, že kardinál a pražský arcibiskup Dominik Duka založil na konci minulého roku soukromou 
nadaci Arietinum, na kterou pražské arcibiskupství převedlo církevní majetek v hodnotě okolo 250 
milionů korun, vzbudila podle informací Práva pohoršení v církevních kruzích.  
 

Pražské arcibiskupství se brání, že vše je v souladu s právem a že nadace je a bude plně pod jeho 
kontrolou. Veřejně se ozval bývalý církevní soudce Jan Rozek, který zvažuje na Duku církevní žalobu, 
pokud se ukáže, že k převodu majetku došlo bez souhlasu vatikánských úřadů.  
"To není klukovina. To je velká domů. A pokud to neschválil Vatikán, tak je to žalovatelné kanonickým 
právem," napsal ve středu Rozek na Facebook.  
Právu pak řekl, že podal oficiální dotaz na Apoštolskou nunciaturu, zda převod schválila. Podle 
kanonického práva by totiž neměla žádná diecéze bez svolení Vatikánu nakládat s majetkem vyšším, než 
je 40 milionů korun.  
O co konkrétně jde? Server Kverulant v úterý zveřejnil směnnou smlouvu s developerskou firmou 
Central Group. Vyplývá z ní, že Dukova nadace by se měla stát majitelem "bytových a nebytových 
jednotek" výměnou za dva lukrativní pozemky o výměře 30 tisíc metrů čtverečních hned vedle 
nákupního centra v pražské Hostivaři. Podle cenové mapy se pozemky v okolí prodávají zhruba za osm 
tisíc korun za metr.  
Pozemky získala jako restituci farnost Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, která je na Central Group už 
převedla. Proč a za jakých okolností farář Karol Matlok pozemky převedl, nechtěl Právu říci s tím, že 
otázky je potřeba směřovat na arcibiskupství.  
Arcibiskupství pochybení odmítá  
Podle církevního právníka Rozka, který v minulosti byl v brněnské diecézi církevním soudcem, ale byl 
brněnským biskupem odvolán, když založil kontaktní web Pro čistou církev na pomoc obětem zneužívání 
v církvi, je podivné, že se farnost tak snadno zbavila obrovského majetku.  
"Majetek farnosti se tvořil staletí a měl by sloužit hlavně farníkům, a ne k tomu, aby s ním církevní 
hodnostáři podle libosti nakládali," řekl Právu.  
Zarážející je podle něj i to, že Duka vložil do nadace základní kapitál v hodnotě 500 tisíc korun. 
"Pamatujete, jak Duka říkal, že bere jen 14 000 plat a je velmi chudý člověk žijící skromně?" diví se 
Rozek.  
Arcibiskupství odmítá, že by pochybilo. Na dotazy Práva, proč a jak ke směně pozemků došlo, 
neodpovědělo. Pouze vydalo veřejné prohlášení, ve kterém říká, že server Kverulant a jeho zakladatel 
Vojtěch Razima, který byl na arcibiskupství dříve zaměstnán a který dostal výpověď, si vyřizuje účty.  
K nadaci v prohlášení uvedlo, že má podporovat činnost církve a že nelze tvrdit, že jde o soukromou 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prevod-majetku-za-ctvrt-miliardy-na-dukovu-nadaci-budi-pohorseni-40360076
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nadaci. "Naopak jde o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím 
pražským. Ze zakladatelských dokumentů nadace jasně vyplývá, že funkcionáři Arcibiskupství pražského 
jsou vždy i funkcionáři nadace," stojí v prohlášení.  
Podle stanov nadace Duka jako zakladatel do správní rady jmenoval generálního vikáře arcibiskupství 
Jana Balíka, výkonného ředitele arcibiskupství Antonína Jurigu, jeho asistentku Lindu Dolečkovou a člena 
ekonomické rady arcibiskupství Jana Žůrka.  
Podle Kverulanta je podivné, že ze stanov vyplývá, že tato první správní rada je jmenována na pět let 
bez ohledu na to, zda budou její členové pracovat na arcibiskupství, nebo ne. Podle arcibiskupství to ale 
není pravda, protože "jakékoli členy orgánů nadace lze kdykoli odvolat, nebudou-li plnit své povinnosti 
řádně". Ale už nedodalo, že členy pětičlenné správní rady odvolává správní rada, kterou jmenoval a v 
jejímž čele stojí právě Duka.  
 

URL| https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prevod-majetku-za-ctvrt-miliardy-na-dukovu-nadaci-budi-
pohorseni-40360076  

« zpět na obsah   
    
   

179. Soud dal za pravdu Dukovi. Kverulant má odstranit článek o údajném 
tunelování      

14.05.2021  prazsky.denik.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (8); Organizace (2); org; Razimou; Razimy; spolku; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Organizace Kverulant má podle předběžného opatření soudu ze svého webu odstranit článek, ve 
kterém popisuje údajné vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky. Vyplývá to v 
z návrhu Obvodního soudu pro Prahu 10, který tak vyhověl kardinálově žádosti a který mají média k 
dispozici. Pražské arcibiskupství se proti tvrzení v článku ohradilo a označilo je za útok svého bývalého 
zaměstnance Vojtěcha Razimy, zakladatele spolku Kverulant. Instituce se proti jeho předchozím 
výrokům na svou adresu brání jinou žalobou, v níž požaduje omluvu.  
 

"Spolek počátkem týdne uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o celkové rozloze asi 30 tisíc metrů 
čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku církve vyvedeny a převedeny na 
nově založenou nadaci Dominika Duky.  
 

Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 
250 milionů korun. "Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem 
na směnnou smlouvu.  
Tvrzení jsou prý lživá  
Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá a uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní 
poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu 
představitelů arcibiskupství. "Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto 
vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (…) V žádném případě se nejedná o soukromou 
nadaci, jak demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a 
neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvádí arcibiskupství.  
 

Funkcionáři Arcibiskupství pražského jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být 
výhradně arcibiskup pražský a dalšími funkcionáři nadace další osoby vykonávající řídící funkce v 
arcibiskupství, jako je generální vikář, biskupský vikář, ředitel kurie, výkonný ředitel a další, uvedlo 
arcibiskupství.  
Dodává, že veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je 

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dominik-duka-kverulant-soud-nadace-cirkev-pozemek-restituce-zaloba.html
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dlouhodobě plánováno a podléhá interní kontrole. Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje ve 
výročních zprávách. Připomíná, že nadace jsou v církvi používanou právní formou správy majetku.  
Obvodní soud Dukovi vyhověl  
Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a Obvodní soud pro Prahu 10 mu 
13. května vyhověl. Podle návrhu má organizace Kverulant odstranit článek s tvrzením o Dukově 
tunelování církevního majetku ze svého webu, neodkazovat na něj na platformách Facebook, Twitter a 
Instagram, nezveřejňovat jej ani nešířit.  
 

Duku pak soud vyzval, aby do 11. června podal v této věci žalobu, jinak předběžné opatření zanikne. 
Kverulant se proti opatření může bránit odvoláním, a to do 15 dnů od doručení soudního usnesení. O 
odvolání by rozhodoval pražský městský soud.  
"Neprávem uváděné informace o navrhovateli (Dukovi) znevažují jeho postavení, prostřednictvím 
veřejně dostupných sítí se zprávy stále více rozšiřují a je ohrožována jeho pověst," zdůvodnila soudkyně 
Jana Hustedová, proč návrhu na vydání předběžného opatření vyhověla.  
URL| https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/dominik-duka-kverulant-soud-nadace-cirkev-pozemek-
restituce-zaloba.html  

« zpět na obsah   
    
   

180. Kverulant má podle soudu odstranit článek o údajném tunelování majetku v 
církvi      

14.05.2021  drbna.cz   
klíčová slova: Kverulant (9); společnosti (2); Kverulanta; Kverulantu; org; organizace; Razimou; Razimy; 
Spolek; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Spolek Kverulant má podle předběžného opatření soudu ze svého webu odstranit článek, ve kterém 
popisuje údajné vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky. Vyplývá to z návrhu 
Obvodního soudu pro Prahu 10, který tak vyhověl kardinálově žádosti. Pražské arcibiskupství se proti 
tvrzení v článku ohradilo a označilo je za útok svého bývalého zaměstnance Vojtěcha Razimy, 
zakladatele společnosti Kverulant. Církevní instituce se proti jeho předchozím výrokům na svou adresu 
brání jinou žalobou, v níž požaduje omluvu.  
 

Podle Jana Urbana, člena správní rady Kverulanta, je výrok soudu překvapující. 'Považujeme to za 
neomalený cenzurní zásah,' sdělil Urban. Organizace teď čeká na písemné doručení rozhodnutí, pak 
pokyny soudu uposlechne. 'Ozveme se ale protižalobou. Máme za to, že potlačování svobody slova je v 
demokratické společnosti nepřípustné,' doplnil Urban.  
Spolek počátkem týdne uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o celkové rozloze asi 30 tisíc metrů 
čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku církve vyvedeny a převedeny na 
nově založenou nadaci Dominika Duky. Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné 
území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. 'Dukova nadace Arietinum tyto pozemky 
takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu 
dostat byty,' uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.  
Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá. Uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní 
poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu 
představitelů arcibiskupství. 'Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto 
vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o soukromou 
nadaci, jak demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a 
neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským,' uvádí arcibiskupství.  
Funkcionáři pražského arcibiskupství jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být 
výhradně arcibiskup pražský a dalšími funkcionáři nadace další osoby vykonávající řídící funkce v 
arcibiskupství, jako je generální vikář, biskupský vikář, ředitel kurie, výkonný ředitel a další, uvedlo 

https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/7560-kverulant-ma-podle-soudu-odstranit-clanek-o-udajnem-tunelovani-majetku-v-cirkvi.html
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arcibiskupství.  
Veškeré nakládání s církevním majetkem podle arcibiskupství podléhá interním schvalovacím procesům, 
je dlouhodobě plánováno a podléhá interní kontrole. Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje 
ve výročních zprávách. Připomíná, že nadace jsou v církvi používanou právní formou správy majetku.  
Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a Obvodní soud pro Prahu 10 mu 
13. května vyhověl. Podle návrhu má organizace Kverulant odstranit článek s tvrzením o Dukově 
tunelování církevního majetku ze svého webu, neodkazovat na něj na platformách Facebook, Twitter a 
Instagram, nezveřejňovat jej ani nešířit. Duku pak soud vyzval, aby do 11. června podal v této věci 
žalobu, jinak předběžné opatření zanikne. Kverulant se proti opatření může bránit odvoláním, a to do 
15 dnů od doručení soudního usnesení. O odvolání by rozhodoval pražský městský soud.  
'Neprávem uváděné informace o navrhovateli (Dukovi) znevažují jeho postavení, prostřednictvím 
veřejně dostupných sítí se zprávy stále více rozšiřují a je ohrožována jeho pověst,' zdůvodnila soudkyně 
Jana Hustedová, proč návrhu na vydání předběžného opatření vyhověla.  
Obecně prospěšná společnosti Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s 
ní mocní nehrají fér, a využívá k tomu všechny zákonné možnosti. V minulosti se spolek u soudu domohl 
zpřístupnění Pražského hradu jako veřejného prostranství i v době protiepidemických restrikcí. V březnu 
zase soud pravomocně vyhověl správní žalobě Kverulantu a rozhodl, že verdikt ministerstva financí 
neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí 
hnízdo bylo nezákonné.  
 

URL| https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/7560-kverulant-ma-podle-soudu-odstranit-clanek-o-
udajnem-tunelovani-majetku-v-cirkvi.html  

« zpět na obsah   
    
   

181. Soud se zastal kardinála Duky. Spolek Kverulant musí stáhnout zprávu o 
údajném tunelování církve      

14.05.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant (2); org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Stáhnout z webu, smazat ze sociálních sítí. Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl, že watchdogová 
organizace Kverulant musí odstranit článek, ve kterém obvinila pražského arcibiskupa Dominika Duku z 
tunelování církevního majetku. Arcibiskupství rozhodnutí vítá a chystá další právní kroky, podle spolku 
jde o cenzurní zásah.  
 

Text s titulkem "Kardinál Duka tuneluje církevní majetek" zveřejnil Kverulant v úterý. Ještě ten den se 
Duka obrátil na soud s žádostí o předběžné opatření. Soudkyně Jana Hustedová mu ve čtvrtek vyhověla 
a vyzvala Kverulanta, aby text z webu stáhl a smazal posty na sociálních sítích, ve kterých na něj 
odkazuje. "Z dodaných listinných důkazů vyplývá, že navrhovatel (kardinál Duka, poznámka redakce) je 
veřejně známou osobou s čistou pověstí a je "očerňován" za "tunelování" na několika veřejně 
dostupných serverech," popsala Hustedová v odůvodnění rozhodnutí. Kverulant se může proti 
rozhodnutí odvolat.  
 

Podle Jana Urbana, člena správní rady Kverulanta, je výrok soudu překvapující. "Považujeme to za 
neomalený cenzurní zásah," řekl Urban HN. Organizace teď čeká na písemné doručení rozhodnutí, pak 
pokyny soudu uposlechne. "Ozveme se ale protižalobou. Máme za to, že potlačování svobody slova je v 
demokratické společnosti nepřípustné," doplnil Urban.  
 

Arcibiskupství rozhodnutí soudu vítá. "Je nepřípustné, aby takovým způsobem bylo poškozováno dobré 
jméno kohokoliv, neboť to, jak nepravdivým, lživým a hrubě urážlivým způsobem Kverulant napadl pana 

http://domaci.ihned.cz/c1-66925140-soud-se-zastal-kardinala-duky-spolek-kverulant-musi-stahnout-zpravu-o-udajnem-tunelovani-cirkve
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kardinála, je naprosto šokující a bezprecedentní," řekl HN mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. 
"Svoboda projevu není svobodou lživě a hrubě urážlivě veřejně napadat. Další kroky na obranu našich 
práv budou následovat," dodal.  
 

Kverulant v kritizovaném textu obvinil Duku, že poměrně lukrativní církevní pozemky v pražské Hostivaři 
převedl nejprve na nadaci Arietinum, kterou sám založil, a následně je nadace směnila s velkou 
developerskou skupinou Central Group. Ta jí za to, podle směnné smlouvy, má v budoucnu nabídnout 
byty. Kverulant poukazoval především na to, že nadaci Arietinum zakládal sám Duka a arcibiskupství nad 
ní nemá mít příliš velký vliv. Církev se bránila, že to není pravda.  
 

"V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o 
subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedl již 
dříve ve vyjádření pro HN Prinz. Odkazuje se přitom na stanovy, podle kterých do vedení nadace musí 
vždy usednout lidé z pražského arcibiskupství. Kverulant poukazoval na odstavec, ve kterém první 
členové správní rady získají místa na pět let.  
 

Církev k samotné dohodě s firmou Central Group příliš sdílná není. "Arcibiskupství pražské dle své 
hospodářské strategie vnímá možnost postupného navyšování portfolia nájemného bydlení," vysvětluje 
kroky arcibiskupství Prinz. "Spolupráce Nadace Arietinum a developera Central Groupu jde v této linii a 
do uskutečnění projektu je záměr z pochopitelných důvodů pod obchodním embargem," reagoval 
mluvčí na otázky HN k detailům dohody. Z dostupných dokumentů totiž není jasné, kolik a jakých přesně 
bytů má církev za pozemky získat nebo co přesně v Hostivaři vyroste. Detaily nechtěl komentovat ani 
developer.  
 

"Stejně jako u našich ostatních akvizičních transakcí detailní podmínky ani průběh jednání komentovat 
nebudeme. Co se týká budoucích plánů, pozemek jsme získali teprve nedávno a je tedy zatím příliš brzy 
mluvit o tom, co a kdy by zde mohlo vyrůst," sdělil HN mluvčí Central Group Ondřej Šťastný.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66925140-soud-se-zastal-kardinala-duky-spolek-kverulant-musi-
stahnout-zpravu-o-udajnem-tunelovani-cirkve  

« zpět na obsah   
    
   

182. Soud se zastal kardinála Duky. Spolek Kverulant musí stáhnout zprávu o 
údajném tunelování církve      

14.05.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant (2); org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Stáhnout z webu, smazat ze sociálních sítí. Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl, že watchdogová 
organizace Kverulant musí odstranit článek, ve kterém obvinila pražského arcibiskupa Dominika Duku z 
tunelování církevního majetku. Arcibiskupství rozhodnutí vítá a chystá další právní kroky, podle spolku 
jde o cenzurní zásah.  
 

Text s titulkem "Kardinál Duka tuneluje církevní majetek" zveřejnil Kverulant v úterý. Ještě ten den se 
Duka obrátil na soud s žádostí o předběžné opatření. Soudkyně Jana Hustedová mu ve čtvrtek vyhověla 
a vyzvala Kverulanta, aby text z webu stáhl a smazal posty na sociálních sítích, ve kterých na něj 
odkazuje. "Z dodaných listinných důkazů vyplývá, že navrhovatel (kardinál Duka – poznámka redakce) je 
veřejně známou osobou s čistou pověstí a je ‚očerňován‘ za ‚tunelování‘ na několika veřejně dostupných 
serverech," popsala Hustedová v odůvodnění rozhodnutí. Kverulant se může proti rozhodnutí odvolat.  

http://domaci.ihned.cz/c1-66925140-soud-se-zastal-kardinala-duky-spolek-kverulant-musi-stahnout-zpravu-o-udajnem-tunelovani-cirkve
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Podle Jana Urbana, člena správní rady Kverulanta, je výrok soudu překvapující. "Považujeme to za 
neomalený cenzurní zásah," řekl Urban HN. Organizace teď čeká na písemné doručení rozhodnutí, pak 
pokyny soudu uposlechne. "Ozveme se ale protižalobou. Máme za to, že potlačování svobody slova je v 
demokratické společnosti nepřípustné," doplnil Urban.  
 

Arcibiskupství rozhodnutí soudu vítá. "Je nepřípustné, aby takovým způsobem bylo poškozováno dobré 
jméno kohokoliv, neboť to, jak nepravdivým, lživým a hrubě urážlivým způsobem Kverulant napadl pana 
kardinála, je naprosto šokující a bezprecedentní," řekl HN mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. 
"Svoboda projevu není svobodou lživě, hrubě a urážlivě veřejně napadat. Další kroky na obranu našich 
práv budou následovat," dodal.  
 

Kverulant v kritizovaném textu obvinil Duku, že poměrně lukrativní církevní pozemky v pražské Hostivaři 
převedl nejprve na nadaci Arietinum, kterou sám založil, a následně je nadace směnila s velkou 
developerskou skupinou Central Group. Ta jí za to, podle směnné smlouvy, má v budoucnu nabídnout 
byty. Kverulant poukazoval především na to, že nadaci Arietinum zakládal sám Duka a arcibiskupství nad 
ní nemá mít příliš velký vliv. Církev se bránila, že to není pravda.  
 

"V žádném případě se nejedná o ‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o 
subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedl již 
dříve ve vyjádření pro HN Prinz. Odkazuje se přitom na stanovy, podle kterých do vedení nadace musí 
vždy usednout lidé z pražského arcibiskupství. Kverulant poukazoval na odstavec, ve kterém první 
členové správní rady získají místa na pět let.  
 

Církev k samotné dohodě s firmou Central Group příliš sdílná není. "Arcibiskupství pražské dle své 
hospodářské strategie vnímá možnost postupného navyšování portfolia nájemného bydlení," vysvětluje 
kroky arcibiskupství Prinz. "Spolupráce Nadace Arietinum a developera Central Group jde v této linii a 
do uskutečnění projektu je záměr z pochopitelných důvodů pod obchodním embargem," reagoval 
mluvčí na otázky HN k detailům dohody. Z dostupných dokumentů totiž není jasné, kolik a jakých přesně 
bytů má církev za pozemky získat nebo co přesně v Hostivaři vyroste. Detaily nechtěl komentovat ani 
developer.  
 

"Stejně jako u našich ostatních akvizičních transakcí detailní podmínky ani průběh jednání komentovat 
nebudeme. Co se týká budoucích plánů, pozemek jsme získali teprve nedávno, a je tedy zatím příliš brzy 
mluvit o tom, co a kdy by zde mohlo vyrůst," sdělil HN mluvčí Central Group Ondřej Šťastný.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66925140-soud-se-zastal-kardinala-duky-spolek-kverulant-musi-
stahnout-zpravu-o-udajnem-tunelovani-cirkve  

« zpět na obsah   
    
   

183. Do případu Dukovy nadace se vložil soud, Vatikán mlčí      

15.05.2021  novinky.cz - Oldřich Danda  
klíčová slova: Kverulant (3); Razima (3); spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Případ nadace kardinála Dominika Duky, na kterou pražské arcibiskupství převedlo církevní majetek v 
hodnotě okolo 250 milionů korun, se dostal k soudu. Soudkyně Jana Hustedová z Obvodního soudu pro 
Prahu 10 vydala ve čtvrtek předběžné opatření, ve kterém nařídila, aby server Kverulant, který na 
případ upozornil, stáhl článek s titulkem: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek.  

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-pripadu-dukovy-nadace-se-vlozil-soud-vatikan-mlci-40360304
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Důvodem rozhodnutí soudu je, že zakladatel spolku Kverulant Vojtěch Razima je bývalý zaměstnanec 
arcibiskupství, se kterým se rozešel ve zlém, a na arcibiskupství útočí dlouhodobě.  
"Odpůrce (Razima) opomíjí, že nadace je založena k veřejně prospěšným účelům podporujícím poslání 
římskokatolické církve a je zcela ovládána Arcibiskupstvím pražským. Nařčení navrhovatele z 
‚tunelování‘ je urážlivé a ohrožuje pověst navrhovatele (Duka)," uvedla soudkyně.  
Razima řekl Právu, že až výzvu soudu obdrží, tak článek z internetu stáhne. "Ale ihned se obrátíme na 
soud a budeme žádat o zrušení předběžného opatření. Každopádně se jedná o útok na svobodu slova, 
který jsme tady snad ještě nezažili," dodal.  
Podezření, že Duka se svými spolupracovníky vyvedl církevní majetek do soukromé nadace, ale 
zůstávají.  
Server Kverulant v úterý zveřejnil směnnou smlouvu s developerskou firmou Central Group, ze které 
vyplývá, že Dukova nadace by se měla stát majitelem "bytových a nebytových jednotek" výměnou za 
dva lukrativní pozemky o výměře 30 tisíc metrů čtverečních hned vedle nákupního centra v pražské 
Hostivaři, které získala hostivařská fara v restitucích.  
Ministerstvo: Je to soukromá nadace  
Otazník visí hlavně nad tím, zda nadace zůstane pod kontrolou arcibiskupství. Jak potvrdilo ministerstvo 
kultury, Dukova nadace Arietinum je soukromý subjekt.  
"Podle církevního zákona není registrována," řekla Právu mluvčí kultury Michaela Lagronová. 
Arcibiskupství se hájí tím, že v pětičlenné správní radě nadace musí být vždy arcibiskup a generální vikář.  
Pochybnosti ale budí klauzule stanov nadace, která říká, že správní rada, kterou nyní jmenoval Duka, by 
měla zůstat ve funkci pět let bez ohledu na to, zda budou její členové dál pracovat pro arcibiskupství.  
Druhá sporná otázka se týká toho, jestli arcibiskupství pro vyvedení tak velkého majetku požádalo o 
souhlas Vatikán, protože podle kanonického práva by žádná diecéze neměla bez svolení nakládat s 
majetkem vyšším, než je 40 milionů.  
Právo proto oslovilo apoštolského nuncia Charlese D. Balva v Praze. Ten ale pouze odkázal Právo na 
pražské arcibiskupství. To odpovědělo, že povinností diecéze je žádat svolení Vatikánu jen v případě 
"zcizování velkého majetku", nebo "když se prodávají kulturně vysoce hodnotné nemovitosti".  
Jiří Prinz, mluvčí Arcibiskupství pražského, Právu sdělil: "Zmiňovaný záměr do této kategorie nespadá."  
 

URL| https://www.novinky.cz/domaci/clanek/do-pripadu-dukovy-nadace-se-vlozil-soud-vatikan-mlci-
40360304  
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184. Duka převzal majetek církve za zády Vatikánu, říká právník. Podá žalobu      

17.05.2021  zpravy.iDNES.cz - knn  
klíčová slova: org (4); Kverulant (3); Kverulanta (2); Kverulantu; Razimy; spolku; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Informace spolku Kverulant.org, podle kterého pražský arcibiskup Dominik Duka tuneluje církev, 
pobouřily některé členy církevních kruhů. Třeba bývalý církevní soudce Jan Rozek plánuje podat žalobu, 
pokud se ukáže, že k převodu majetku došlo bez souhlasu vatikánských úřadů. "A to téměř jistě došlo," 
říká.  
 

"Vyvedení ohromného majetku do soukromé nadace necháme prověřit kongregací pomocí žaloby," 
uvedl Rozek, který je bývalým církevním soudcem v brněnské diecézi. Z postu byl odvolán brněnským 
biskupem, když založil organizaci Pro čistou církev, která pomáhám obětem zneužívání v církvi.  
 

Duka se totiž podle něj dopustil nezákonného převedení majetku na nadaci Arietinum, kterou na konci 
loňského roku sám založil a jejíž správní radě předsedá. "Když se jedná o kardinála, může ho soudit 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-zaloba-cirkev.A210514_181347_domaci_knn
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pouze kongregace. My se zeptáme kongregace, jestli povolila převod majetku farnosti Hostivař do 
soukromého fondu s tím názvem. Pokud jej nepovolila, v tom případě se napíše žaloba na kardinála 
Duku, a ta jde do Vatikánu na kongregaci pro biskupy," popsal Rozek.  
 

Duka stíhá být nejen duchovním, ale i správcem majetku  
 

Jestli Vatikán převod povolil, je přitom podle Rozka jen obligátní otázka. Nuncius, který je jakousi 
církevní obdobou velvyslance, totiž Rozkovi řekl, že žádost nevyřizoval. A pražské arcibiskupství se 
nechalo slyšet, že podle něj daný převod pod kategorii kauz, které je třeba posílat do Vatikánu, 
nespadá.Demagogický útok, brání se arcibiskupství  
 

To podle Rozka není pravda. "Jestliže se jedná o věci, jejichž hodnota přesahuje horní hranici hodnoty, 
nebo jde o věci darované církvi ze slibu nebo o věci cenné umělecky nebo historicky, vyžaduje se k 
platnosti převodu kromě toho ještě dovolení Apoštolského stolce," cituje kanonické právo.  
 

Podle Rozka však ani při podání žaloby Dukovi prakticky nic nehrozí. "Duka už je v rezignaci. Takže nemá 
o co přijít. Arcibiskupem bude tak jako tak jen do chvíle, než papež stanoví jeho nástupce," vysvětlil.  
 

Duka tuneluje církev, tvrdí spolek. Podle arcibiskupství jde o demagogický útok  
 

Podle Kverulantu měl Duka převést do vlastnictví nadace Arietinum pozemky v pražské Hostivaři v 
hodnotě asi 250 milionů korun. Konkrétně se jedná o pozemky v pražské Hostivaři. Podle spolku tak 
mělo jít o "tunel" a snahu o obohacení sebe i dalších členů správní rady.  
 

Arcibiskupství se ale nařčení brání. "Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou 
jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (...) V žádném případě se nejedná o 
‚soukromou nadaci‘, jak demagogicky tvrdí kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela 
transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvedlo již dříve ve svém 
prohlášení. Nadace má sloužit k veřejně prospěšným účelům podporujícím Římskokatolickou církev.  
 

Pražská arcidiecéze dále tvrdí, že informace zveřejněné na Kverulant.org jsou útokem jejich bývalého 
zaměstnance Vojtěcha Razimy, který je zakladatelem Kverulanta.  
 

"Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě 
plánováno a podléhá systému interní kontroly. Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá 
zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby," 
uvedla.  
 

Foto:  
Církevní soudce Jan Rozek v Rozstřelu (28. února 2019)  
Dan Materna, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-zaloba-
cirkev.A210514_181347_domaci_knn  
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185. Neomalený cenzurní zásah vůči Kverulantovi      

19.05.2021  blisty.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org nedávno na svých stránkách uveřejnil odhalení, že  
kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě  
nejméně čtvrt miliardy korun. Dnes bylo Kverulantovi doručeno předběžné rozhodnutí, ve kterém se mu 
zakazuje článek s názvem "Kardinál Duka tuneluje majetek církve" nadále  
publikovat. Kverulant to považuje za neomalený cenzurní zásah.  
Kverulant ctí právní řád a tak článek stáhl. Kverulant se však bude u  
soudu domáhat zrušení rozhodnutí a bude na celé kauze dál pracovat.  
 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  
URL| https://blisty.cz/art/103847-neomaleny-cenzurni-zasah-vuci-kverulantovi.html  
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186. Neomalený cenzurní zásah vůči Kverulantovi      

19.05.2021  blisty.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org nedávno na svých stránkách uveřejnil odhalení, že  
kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě  
nejméně čtvrt miliardy korun. Dnes bylo Kverulantovi doručeno předběžné rozhodnutí, ve kterém se mu 
zakazuje článek s názvem "Kardinál Duka tuneluje majetek církve" nadále  
publikovat. Kverulant to považuje za neomalený cenzurní zásah.  
Kverulant ctí právní řád a tak článek stáhl. Kverulant se však bude u  
soudu domáhat zrušení rozhodnutí a bude na celé kauze dál pracovat.  
 

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  
URL| https://blisty.cz/art/103847-neomaleny-cenzurni-zasah-vuci-kverulantovi.html  
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187. Ministerstvo podalo v kauze nezveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdu stížnost  
    

21.05.2021  seznam.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí podalo kasační stížnost proti verdiktu Městského soudu v Praze, že rozhodnutí 
resortu neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům o dotační kauze 
Čapí hnízdo bylo nezákonné.  
 

https://blisty.cz/art/103847-neomaleny-cenzurni-zasah-vuci-kverulantovi.html
https://blisty.cz/art/103847-neomaleny-cenzurni-zasah-vuci-kverulantovi.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ministerstvo-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-capim-hnizdu-stiznost-155631
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Uvedla to dnes Česká televize, které to řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Podle něj ministerstvo 
trvá na tom, že nebylo možné zprávu zveřejnit kvůli probíhajícímu trestnímu řízení.  
Pražský městský soud rozhodnutí ministerstva ohledně zprávy Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí spolku Kverulant, 
jehož správní žalobě soud vyhověl, uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo u městského soudu trvalo však na tom, že jeho postup byl zákonný a v 
době rozhodování podle jeho právničky Elišky Váňové existovala výjimka z poskytování informací. 
Žurovec po vynesení rozsudku řekl, že ministerstvo "neprodleně poté", co jej v dubnu 2018 státní 
zastupitelství informovalo, že zveřejněním zprávy už nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, 
zprávu poskytlo. MF podle mluvčího poslalo zprávu spolku 19. července 2018.  
Předseda senátu městského soudu Milan Tauber při vynesení rozsudku konstatoval, že ministerstvo své 
rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti 
orgánů činných v trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka 
se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - 
závěrečná zpráva OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení 
není," podotkl v březnu soudce.  
OLAF prověřoval udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 
2017 vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu 
financí, které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery 
Aktuálně.cz a iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální 
cestou.  
Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, organizaci to ale neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s penězi EU, vyšetřovat je a bránit jim. V závěrech zprávy o 
vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. 
Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ministerstvo-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-
capim-hnizdu-stiznost-155631  
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188. Ministerstvo financí podalo v kauze nezveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdu 
kasační stížnost      

21.05.2021  lidovky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

MM podalo k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti březnovému verdiktu Městského 
soudu v Praze, že rozhodnutí resortu neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné.  
 

Uvedla to Česká televize, které to řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Podle něj ministerstvo trvá 

https://www.lidovky.cz/domov/ministerstvo-financi-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-capim-hnizdu-kasa.A210521_152747_ln_domov_lihem
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na tom, že nebylo možné zprávu zveřejnit kvůli probíhajícímu trestnímu řízení.  
 

Čapí hnízdo? Babiš se nepůjde seznámit se spisem, nechá to na svém obhájci  
 

Pražský městský soud rozhodnutí ministerstva ohledně zprávy OLAF zrušil a vrátil věc k dalšímu 
projednání. Ministerstvo také musí spolku Kverulant, jehož správní žalobě soud vyhověl, uhradit 
náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
 

V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo u městského soudu trvalo však na tom, že jeho postup byl zákonný a v 
době rozhodování podle jeho právničky Elišky Váňové existovala výjimka z poskytování informací. 
Žurovec po vynesení rozsudku pak řekl, že ministerstvo "neprodleně poté", co jej v dubnu 2018 státní 
zastupitelství informovalo, že zveřejněním zprávy už nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, 
zprávu poskytlo. MF podle mluvčího poslalo zprávu spolku 19. července 2018.  
 

Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Nevtípil končí u policie. Lhůta se formálně prodlužovat nemusí  
 

Předseda senátu městského soudu Milan Tauber při vynesení rozsudku konstatoval, že ministerstvo své 
rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti 
orgánů činných v trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka 
se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - 
závěrečná zpráva OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení 
není," podotkl v březnu soudce.  
 

OLAF prověřoval udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 
2017 vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu 
financí, které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery 
Aktuálně.cz a iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální 
cestou.  
 

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, organizaci to ale neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
 

Policie pozvala Babiše a jeho poradkyni, aby se seznámili se spisem k Čapímu hnízdu  
 

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s penězi EU, vyšetřovat je a bránit jim. V závěrech zprávy o 
vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. 
Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
 

Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
 

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
 

Foto:  
Farma Čapí hnízdo.  
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Michal Šula, MAFRA  
 

FotoGallery:  
Premiér Andrej Babiš je obviněný v kauze Čapí hnízdo.  
koláž: iDNES  
 

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.  
LadislavKřivan, MAFRA  
 

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru s LN.  
LadislavKřivan, MAFRA  
 

Andrej Babiš (vlevo) a prezident Miloš Zeman při inspekci Čapího hnízda.  
Michal Šula, MAFRA  
 

Čapí hnízdo.  
Michal Šula, MAFRA  
 

Čapí hnízdo.  
Michal Šula, MAFRA  
 

Farma Čapí hnízdo.  
Michal Šula, MAFRA  
 

URL| https://www.lidovky.cz/domov/ministerstvo-financi-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-
capim-hnizdu-kasa.A210521_152747_ln_domov_lihem  
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189. Ministerstvo podalo v kauze nezveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdu kasační 
stížnost      

21.05.2021  aktualne.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí podalo k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti březnovému verdiktu 
Městského soudu v Praze, že rozhodnutí resortu neposkytnout  
 

Ministerstvo financí podalo k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost proti březnovému verdiktu 
Městského soudu v Praze, že rozhodnutí resortu neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Uvedla to v pátek Česká 
televize, které to řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Podle něj ministerstvo trvá na tom, že nebylo 
možné zprávu zveřejnit kvůli probíhajícímu trestnímu řízení.  
Pražský městský soud rozhodnutí ministerstva ohledně zprávy OLAF zrušil a vrátil věc k dalšímu 
projednání. Ministerstvo také musí spolku Kverulant, jehož správní žalobě soud vyhověl, uhradit 
náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo 
zprávu neposkytlo. Ministerstvo u městského soudu trvalo však na tom, že jeho postup byl zákonný a v 
době rozhodování podle jeho právničky Elišky Váňové existovala výjimka z poskytování informací. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministerstvo-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-capim/r~91585532ba3711eb9a61ac1f6b220ee8/
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Žurovec po vynesení rozsudku řekl, že ministerstvo "neprodleně poté", co jej v dubnu 2018 státní 
zastupitelství informovalo, že zveřejněním zprávy už nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, 
zprávu poskytlo. MF podle mluvčího poslalo zprávu spolku 19. července 2018.  
Předseda senátu městského soudu Milan Tauber při vynesení rozsudku konstatoval, že ministerstvo své 
rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti 
orgánů činných v trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka 
se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - 
závěrečná zpráva OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení 
není," podotkl v březnu soudce.  
 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministerstvo-podalo-v-kauze-nezverejneni-zpravy-olaf-o-
capim/r~91585532ba3711eb9a61ac1f6b220ee8/  
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190. Bojovník, nebo obchodník? Kdo je aktivista Vojtěch Razima, který stojí za 
webem Kverulant      

27.05.2021  info.cz - Vojtěch Kristen  
klíčová slova: Razima (5); Kverulant (3); Vojtěch (3); Kverulanta (2); Razimy (2); Vojtěcha (2); org; organizaci; 
spolek  

 

Odkaz na originál   

V minulých týdnech se do podvědomí veřejnosti dostal spolek Kverulant Vojtěcha Razimy. Na svých 
stránkách mimo jiné publikoval článek, ve kterém obvinil Dominika Duku z "tunelování církve". Kdo je 
ale vlastně Vojtěch Razima –aktivista, který se dostal na titulní stránky médií? Jde o bývalého policistu a 
zpravodajce Bezpečnostní informační služby, aktivistu bojujícího "za dobrou věc", bývalého 
zaměstnance arcibiskupství, se kterým se rozešel ve zlém, nebo odsouzeného populistu a "obchodníka s 
kauzami"?  
 

Od roku 2009 vystupuje Vojtěch Razima jako bojovník proti finančním tunelům a korupci. Svoji činnost 
prezentuje skrze neziskovou všeobecně prospěšnou organizaci Kverulant. Naposledy na sebe upozornil, 
když na svém webu zveřejnil článek, ve kterém obvinil pražské arcibiskupství, respektive přímo 
Dominika Duku z tunelování církve. Po rozhodnutí soudu ale musel článek odstranit.  
"Komunikace Kverulanta.org podle našeho názoru užívá zjevné metody veřejného nátlaku na konkrétní 
osoby a šíření mlhy, typické pro dezinformační weby," uvedlo arcibiskupství ve svém vyjádření. 
Arcibiskupství dle svého vyjádření vnímá tvrzení Vojtěcha Razimy jako další nešťastný "demagogický 
útok bývalého zaměstnance", který byl vyhozen. Od té doby prý veřejně poškozuje řadu představitelů 
arcibiskupství. Další dohru bude mít kauza i v právní rovině, jelikož arcibiskupství Kverulanta zažalovalo.  
Vojtěch Razima přitom už jednomu stíhání čelí. Obvodní soud pro Prahu 1 ho pak odsoudil k 
šestiměsíčnímu podmíněnému trestu kvůli tomu, že městské policii nahlásil přítomnost bomby v 
odstavených autech u Pražského hradu, která chtěl nechat odstranit. Soud mu dále uložil uhradit 
náklady na zásah několika jednotek IZS včetně pyrotechniků.  
Zajímavé je, že Razima, který z korupce osočil celou řadu lidí, počínaje vedením radnice Prahy 15, přes 
ministra vnitra Hamáčka, kardinála Duku až po skupinu senátorů, sám podle fotografií, které nedávno 
přišly do redakce INFO.CZ, udržuje vazby s lobbistou a manažerem reklamní firmy.  
 

URL| https://www.info.cz/nazory/kdo-je-aktivista-vojtech-razima-ktery-stoji-za-webem-kverulant  
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191. Šéf Kverulantu dostal trest za telefonát o bombách. Podle soudce příliš mírný      

27.05.2021  zpravy.iDNES.cz - iDNES.cz, ČTK  
klíčová slova: Razima (9); Kverulant (5); organizace (4); Vojtěch (3); Razimu; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Soud potrestal ředitele organizace Kverulant Vojtěcha Razimu půlročním podmíněným trestem za 
telefonát, jímž loni na jaře oznámil na městskou policii možnou bombu ve vracích dodávek 
zaparkovaných u Pražského hradu. Razima se hájí, že měl oprávněný důvod se domnívat, že jsou auta 
nebezpečná.  
 

Půlroční podmínku dnes potvrdil odvolací soud. Zamítl Razimovo odvolání a odsoudil ho za šíření 
poplašné zprávy.  
 

Muž loni v dubnu zavolal na tísňovou linku pražských strážníků. Nelíbily se mu dvě dodávky zaparkované 
před Pražským hradem. Na jednom z aut byla reklama na testy na covid-19, jejichž prodej byl v té době 
zakázán.  
 

Razima požadoval odtažení obou vozů, ale strážníci mu nechtěli vyhovět. Na závěr telefonátu pak 
ředitel organizace uvedl, že by v dodávkách mohla být bomba. Na místo proto vyjeli záchranáři, policisté 
a hasiči. Auta s negativním výsledkem prohledali pyrotechnici.  
 

Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Pytlouna využil Razima policejní složky pro své osobní 
účely. "Určitým arogantním způsobem stupňoval tlak na policii, aby konala to, co chce," prohlásil. 
Doplnil, že nepovažuje podobné výhrůžky bombou za bagatelní. Často se kvůli nim musí evakuovat celé 
budovy či přijímat další policejní opatření.  
 

Šestiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou jeden a půl roku označil Pytloun za velmi mírný. 
Razima totiž spáchal čin v době první koronavirové pandemie za nouzového stavu. Čelil proto zvýšené 
sazbě od dvou do osmi let, kterou mu prvoinstanční soud mimořádně snížil.  
 

"Ale o tom, zda k tomu byly důvody, lze úspěšně pochybovat," uvedl předseda senátu. Protože se státní 
zástupce neodvolal, nemohl však s trestem nic dělat.  
 

"Jsem z toho velmi smutný," reagoval na verdikt Razima. Podle něj se nyní budou občané bát zavolat při 
podezření na policejní linku, aby nečelili stíhání. Muž trvá na tom, že byl o nebezpečnosti dodávek na 
Hradčanském náměstí přesvědčen. Možné nebezpečí si však uvědomil až v průběhu telefonátu.  
 

"Je mi líto, že se mi nepodařilo soud přesvědčit, že mé jednání bylo spíš prospěšné než škodlivé," uvedl. 
Dodal, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.  
 

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

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

Ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima v diskusním pořadu Rozstřel.  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/reditel-organizace-kverulant-vojtech-razima-soud-trest-telefonat-bomby.A210527_113033_domaci_jan
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Michal Růžička, MAFRA  
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192. Ať to nebouchne! Aktivista chtěl, aby policie odtáhla odstavené vraky před 
Hradem, soud mu potvrdil podmínku      

28.05.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (9); Kverulant (2); Razimovi (2); Razimu; společnosti; spolku; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěch Razima loni v dubnu upozornil policii na 
odstavené vraky dvou aut na Hradčanském náměstí před vstupem do Pražského hradu. Původně 
nevinný telefonát operátorovi strážníků, při němž však padlo i podezření na ukryté bomby, měl ve 
čtvrtek dohru před Městským soudem v Praze. Ten dvaapadesátiletému muži potvrdil půlroční 
podmíněný trest za šíření poplašné zprávy. Musí také uhradit náklady policejního zásahu, který po jeho 
telefonátu následoval.  
 

Případ je to přitom poněkud bizarní. Razima původně jen požadoval, aby městská policie odstavené 
vraky, které sloužily jako nosiče reklamy, odtáhla. Šéf spolku Kverulant totiž již řadu let bojuje proti 
nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné billboardy poblíž 
tuzemských silnic.  
 

V zaznamenaném telefonátu Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen 
botičku a nic jiného, a operátor tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na 
vyhrazeném stání a ani nebrání provozu, a tak je odtáhnout nemohou. Mohla by to prý pouze udělat 
policie z bezpečnostních důvodů.  
 

Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju." Strážníci o telefonátu informovali Policii ČR a ta Razimovi po 40 
minutách zavolala a ptala se, jak došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý 
úsudek. Stojí takhle blízko Hradu, jsou opuštěné," uvedl.  
 

Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 30 policistů a strážníků. A také vozidlo záchranky. Případ skončil před soudem, který v 
lednu Razimu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a přikázal mu také zaplatit náklady 
zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
 

Služba u BIS je přitěžující okolnost  
 

"Poplašná zpráva, kterou orgánu Policii ČR sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala přitom na to, že Razima, který v devadesátých letech sloužil u 
policie a BIS, si musel být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu. U soudu přitom vyšlo najevo, že 
jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu to bylo, ale soud odmítl 
zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
 

http://hn.ihned.cz/c1-66931070-at-to-nebouchne-aktivista-chtel-aby-policie-odtahla-odstavene-vraky-pred-hradem-soud-mu-potvrdil-podminku


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 232 

 

Razima podal odvolání a v něm argumentoval například tím, že dřívější práce pro tajné služby by neměla 
být přitěžující okolností. "Naopak by mělo být zohledněno, že je z určité profesní deformace ostražitější 
k těmto jevům," uvedl Razimův advokát. Sám Razima navíc tvrdí, že myšlenka, že by v autech mohla být 
bomba, jej napadla až během konverzace s operátorem.  
 

"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval a poukázal na svou 
dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun ale odvolání velice rychle zamítl. "Od počátku je zjevné, že 
si uzurpoval domnělé postavení a určitým arogantním způsobem stupňoval svůj tlak na policii, aby 
konala tak, jak chce. A když to v první fázi nevycházelo, tak to vystupňoval do toho účelového okamžiku 
o těch bombách," konstatoval.  
 

Mohl jste dostat mnohem víc!  
 

Naznačil přitom, že Razima by měl dostat mnohem přísnější trest. Záchranáři, kteří museli na místo 
přijet, mohli v té době někde chybět. Zákonná sazba za trestný čin šíření poplašné zprávy šest měsíců až 
tři roky se v době nouzového stavu zvyšuje na dva až osm let vězení. Prvoinstanční soud tak dal 
Razimovi trest pod spodní hranicí zákonné sazby.  
 

"Trest je to velmi mírný. Ale vzhledem k tomu, že chybí odvolání státního zástupce, nemůžeme s tím nic 
činit," uvedl Pytloun. A poukázal na to, že podobně plané výhrůžky způsobují velké škody a ochromují 
nejen zasahující policii, ale i úřady, jichž se týkají. "I náš soud byl snad již stokrát po takovém ohlášení 
vyklizen. Složky policie byly zburcovány, ale ani jednou za těch 25 let nic nenašly," poukázal.  
 

"Bohužel jsem nedokázal přesvědčit soud, že moje jednání bylo spíš veřejně prospěšné než škodlivé," 
reaguje na verdikt Razima, který se obává, že to bude signálem, aby se lidé radši nezajímali o své okolí a 
nehlásili, když uvidí něco podezřelého.  
 

"Až půjde nějaký bdělý občan kolem auta, kde by mohla být bomba, tak to radši hlásit nebude, protože 
když nebude mít dobrého prvního zástupce, tak bude odsouzen na dva až osm let. Jen díky tomu, že 
mám dobrého právníka, tak je ten trest pro mě ještě velmi mírný," uvedl.  
 

URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66931070-at-to-nebouchne-aktivista-chtel-aby-policie-odtahla-odstavene-
vraky-pred-hradem-soud-mu-potvrdil-podminku  
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193. Ať to nebouchne! Aktivista chtěl, aby policie odtáhla odstavené vraky před 
Hradem, soud mu potvrdil podmínku      

28.05.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
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Odkaz na originál   

Zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěch Razima loni v dubnu upozornil policii na 
odstavené vraky dvou aut na Hradčanském náměstí před vstupem do Pražského hradu. Původně 
nevinný telefonát operátorovi strážníků, při němž však padlo i podezření na ukryté bomby, měl ve 
čtvrtek dohru před Městským soudem v Praze. Ten dvaapadesátiletému muži potvrdil půlroční 
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podmíněný trest za šíření poplašné zprávy. Musí také uhradit náklady policejního zásahu, který po jeho 
telefonátu následoval.  
 

Případ je to přitom poněkud bizarní. Razima původně jen požadoval, aby městská policie odstavené 
vraky, které sloužily jako nosiče reklamy, odtáhla. Šéf spolku Kverulant totiž již řadu let bojuje proti 
nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné billboardy poblíž 
tuzemských silnic.  
 

V zaznamenaném telefonátu Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", kteří umí dát jen 
botičku a nic jiného, a operátor tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na 
vyhrazeném stání a ani nebrání provozu, a tak je odtáhnout nemohou. Mohla by to prý pouze udělat 
policie z bezpečnostních důvodů.  
 

Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju." Strážníci o telefonátu informovali Policii ČR a ta Razimovi po 40 
minutách zavolala a ptala se, jak došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý 
úsudek. Stojí takhle blízko Hradu, jsou opuštěné," uvedl.  
 

Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 30 policistů a strážníků. A také vozidlo záchranky. Případ skončil před soudem, který v 
lednu Razimu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a přikázal mu také zaplatit náklady 
zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
 

Služba u BIS je přitěžující okolnost  
 

"Poplašná zpráva, kterou orgánu Policii ČR sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala přitom na to, že Razima, který v devadesátých letech sloužil u 
policie a BIS, si musel být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu. U soudu přitom vyšlo najevo, že 
jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu to bylo, ale soud odmítl 
zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
 

Razima podal odvolání a v něm argumentoval například tím, že dřívější práce pro tajné služby by neměla 
být přitěžující okolností. "Naopak by mělo být zohledněno, že je z určité profesní deformace ostražitější 
k těmto jevům," uvedl Razimův advokát. Sám Razima navíc tvrdí, že myšlenka, že by v autech mohla být 
bomba, jej napadla až během konverzace s operátorem.  
 

"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval a poukázal na svou 
dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun ale odvolání velice rychle zamítl. "Od počátku je zjevné, že 
si uzurpoval domnělé postavení a určitým arogantním způsobem stupňoval svůj tlak na policii, aby 
konala tak, jak chce. A když to v první fázi nevycházelo, tak to vystupňoval do toho účelového okamžiku 
o těch bombách," konstatoval.  
 

Mohl jste dostat mnohem víc!  
 

Naznačil přitom, že Razima by měl dostat mnohem přísnější trest. Záchranáři, kteří museli na místo 
přijet, mohli v té době někde chybět. Zákonná sazba za trestný čin šíření poplašné zprávy šest měsíců až 
tři roky se v době nouzového stavu zvyšuje na dva až osm let vězení. Prvoinstanční soud tak dal 
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Razimovi trest pod spodní hranicí zákonné sazby.  
 

"Trest je to velmi mírný. Ale vzhledem k tomu, že chybí odvolání státního zástupce, nemůžeme s tím nic 
činit," uvedl Pytloun. A poukázal na to, že podobně plané výhrůžky způsobují velké škody a ochromují 
nejen zasahující policii, ale i úřady, jichž se týkají. "I náš soud byl snad již stokrát po takovém ohlášení 
vyklizen. Složky policie byly zburcovány, ale ani jednou za těch 25 let nic nenašly," poukázal.  
 

"Bohužel jsem nedokázal přesvědčit soud, že moje jednání bylo spíš veřejně prospěšné než škodlivé," 
reaguje na verdikt Razima, který se obává, že to bude signálem, aby se lidé radši nezajímali o své okolí a 
nehlásili, když uvidí něco podezřelého.  
 

"Až půjde nějaký bdělý občan kolem auta, kde by mohla být bomba, tak to radši hlásit nebude, protože 
když nebude mít dobrého právního zástupce, tak bude odsouzen na dva až osm let. Jen díky tomu, že 
mám dobrého právníka, tak je ten trest pro mě ještě velmi mírný," uvedl.  
 

URL| http://HN.IHNED.CZ/c1-66931070-at-to-nebouchne-aktivista-chtel-aby-policie-odtahla-odstavene-
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194. Správa církevního majetku v zemi závisti      

09.06.2021  echo24.cz - Jan Balík  
klíčová slova: kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

ÚHEL POHLEDU Značný mediální rozruch vyvolalo nedávné nařčení kardinála Dominika Duky z 
"tunelování církevního majetku." Proč, pokud jde o majetek, je církev permanentně pod palbou 
nejrůznějších útoků, falešných nařčení a lží?  
 

V poslední době se v médiích množí články, které se kriticky vyjadřují k hospodaření církve v České 
republice a snadno mohou u leckoho vyvolat pochybnosti o důvěryhodnosti biskupů a jejich 
spolupracovníků. Jedním z takových případů je i nehorázné nařčení pražského arcibiskupství z 
pokoutních obchodních praktik ze strany kverulant.org. Ačkoli už soud vydal předběžné opatření, jímž 
zakazuje této společnosti jakékoli šíření této lživé zprávy, stojí za povšimnutí, oč v celé "kauze" jde.  
 

Církev se musí chovat odpovědně, rozložit rizika a najít v právním řádu České republiky optimální 
nástroje pro správu majetku. Pokud pan kardinál Dominik Duka zřídil Nadaci Arietinum, neudělal nic 
jiného, než zvolil jeden z možných způsobů, jak nasměrovat výnosy z majetku na veřejně prospěšné 
účely. Postupoval na základě návrhu světově uznávaných poradenských firem a dle schválení 
ekonomické rady arcidiecéze. Osočit jej, že si finance "ulil" pro sebe, to může jen ten, kdo spoléhá na 
lenost či neschopnost lidí vyhledat si stanovy, ve kterých je jasně uvedeno, že nadace bude vždy vedena 
pražským arcibiskupem, ať jím bude v budoucnu kdokoliv, a dále pak jeho nejbližšími spolupracovníky z 
arcibiskupství, které má právo si zvolit a zároveň kdykoliv odvolat. Takže jsme se opět staly svědky toho, 
že kvalitní práce se pomlouvá, zvolení bezpečného nastavení správy majetku se označí za podvod a 
úspěch a náročná práce řady lidí se dehonestuje.  
 

Proč ty nikdy nekončící útoky?  
 

Proč je ale církev tak často pod palbou tolika útoků, nepravd a lží? Je třeba si uvědomit, že diecéze a 
řády získaly v restitucích pozemky a další nemovitosti a až do roku 2042 budou dostávat finanční 

http://echo24.cz/a/SCMRk
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náhradu za nevydaný majetek. Církevní právnické osoby jsou lákavou kořistí těch, kteří by pod rouškou 
různých návrhů rádi vydělali na "hodné" a obchodně "nezkušené" církvi. Je jistě lákavé získat pozemek 
pod cenou, slibovat vysoké zisky na finančních trzích atd. Útoky v médiích tak mohou přicházet od těch, 
kteří církvi závidí, neuspěli se svými plány či jejich nabídky nebyly akceptovány. V pražské arcidiecézi se 
v poslední době množí pomluvy a demagogie i od bývalého zaměstnance, který neplnil své pracovní 
povinnosti a byl proto propuštěn. Média navíc vykazují tendenci zobrazovat konflikty a kontroverze, což 
mnohé zprávy zamlžuje. Hledat poctivě a odpovědně skutečnost, vidět podařené investice, o to bohužel 
mnoho zájmu není. Díky Bohu za výjimky!  
 

Jak skutečně hospodaříme?  
 

Odhlédněme ale od mediálních útoků a podívejme se, s jakými skutečnými problémy se musí církev 
potýkat. Všechny diecéze musí v posledních letech rozvíjet hospodářskou činnost, aby nahradily 
výpadek financí způsobený postupným ukončením státních subvencí na činnost. To sebou přináší 
mnoho nového. Jistě každý soudný člověk chápe, že rozjíždět byznys, začít tak radikální změnu v církvi, s 
sebou může přinášet riziko nepodařených kroků a omylů. Jistěže je každá špatná investice skvrnou na 
obrazu církve, ale všichni podnikatelé dobře vědí, že ne vždy se i přes dobrou vůli, odbornost a 
profesionalitu vše podaří.  
 

V pražské arcidiecézi jsme na začátku minulého roku přiznali, že existovaly neperspektivní investice. 
Veřejně jsme uvedli, o jaké projekty šlo. Dnes mohu s radostí konstatovat, že hotel Clara Futura je 
pronajat novému provozovateli a už přináší Arcibiskupství pražskému pravidelný výnos z nájmu. Co se 
týká zámku Mostov, ten byl úspěšně prodaný a získané finance budou investovány do nájemného 
bydlení v Praze. Jsem také rád, že hospodaření roku 2020, které bylo původně plánované s velkým 
schodkem, dopadlo vyrovnaným výsledkem.  
 

Na jaře minulého roku jsme též konstatovali, že očekávání vysokého zisku z lesního hospodaření se 
nedostavilo. S kůrovcem nikdo nepočítal. Je škoda, že arcibiskupství nerozvinulo zavčas dřevařskou 
prvovýrobu, aby dřevo ze svých lesů lépe zhodnocovalo. Chyby se staly a bolí. Po válce je ale každý 
generál.  
 

Jak získat důvěru věřících a společnosti?  
 

Církvi záleží na důvěře věřících i celé společnosti. Dosáhnout ji lze jedině dlouhodobou transparentností, 
prokázanou odpovědností a především výsledky. Bohužel právě ty se v hospodářské činnosti dostavují 
až se zpožděním. Proto jsme v pražské arcidiecézi zahájili od února postupnou kampaň, kterou chceme 
kněze, členy farních ekonomických a pastoračních rad seznamovat s kroky, které konáme pro zajištění 
církve.  
 

V únoru dostali kněží obsáhlý dokument s názvem "Opatření ohledně hospodářské činnosti platné od 1. 
ledna 2021 na dobu 5 let pro pražskou arcidiecézi" se žádostí, aby tento dokument prostudovali se 
svými farními a ekonomickými radami. Kolem Velikonoc pak byl do farností distribuován leták "Dobré 
hospodaření pro dílo Boží", kde jsme nové kroky vysvětlovali pro širokou veřejnost. Do třetice byla 
sbírka na služné kněží, která se konala 16. května, doprovázena dalším letákem, který vysvětloval, proč 
vzniká fond na služné kněží.  
 

Český právní systém církev zcela správně vnímá jako veřejně prospěšnou organizaci. To znamená, že její 
cíl je služba druhým. Hospodářská činnost je pouze vedlejší a musí sloužit oné hlavní. Každý účetní ví, že 
u takto nastavené organizace dochází k řadě komplikací právní i daňové povahy. Další zajímavost 
pražské arcidiecéze spočívá v tom, že farnosti a kapituly vlastní v současné době více majetku než 
samotné Arcibiskupství pražské. Proto je třeba intenzivnější solidarity mezi farnostmi, jinak by se mohlo 
stát, že několik farností bude neúměrně bohatých, avšak celá řada farností bude strádat.  
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Majetek nemá ležet ladem, ale musí generovat zisk. Mohou ale farnosti rozvíjet samy na své IČ 
investiční záměry? Mají kapacitu na náročná jednání s velkými developery, když obchodní jednání 
vyžaduje odborníky a placené poradenské firmy? A hospodařit na vlastní IČ? Co má pan farář dříve 
dělat? Starat se o lidi nebo o majetek? Být odborníkem na duchovní oblast nebo specialistou v právu, 
ekonomice, daních, DPH a podnikání?  
 

Dovolím si tedy na závěr položit otázku. Majitelé úspěšných firem využívají škálu rozmanitých 
právnických osob jako je investiční fond, akciová společnost, svěřenecký fond, které následně vlastní 
řadu dceřiných společností v podobě s.r.o. Proč by stejným způsobem nemohla postupovat i církev?  
 

Autor Mons. Jan Balík je generální vikář pražské arcidiecéze.  
 

URL| http://echo24.cz/a/SCMRk  
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195. Českou spolupráci s Evropským úřadem proti podvodům má filtrovat 
ministerstvo financí      

14.06.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Lidí a institucí, které Andrej Babiš v Evropské unii nemá zrovna v lásce, postupem času přibývá. Na 
počátku byl rok 2016 a vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se závěrem o 
podezření ze spáchání podvodu ve věci dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiš šetření OLAF odmítl a 
označil za zpolitizované. Teď jeho vláda vymýšlí, kdo má být na české straně pro evropský úřad hlavní 
informační spojkou.  
 

Na svém přesvědčení, že u žádosti o dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo je na místě podezření z 
podvodu, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) trvá. Se závěrem přišel už v roce 2017, o dva 
roky později jej potvrdil s tím, že vyšetřování je ale plně v režii českých úřadů.  
 

Naopak Andrej Babiš trvá na tom, že se žádného podvodu nedopustil, trestní stíhání označuje za účelové 
a mluví o "udavačích do Bruselu".  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

Aktuálně kauzu Čapí hnízdo policejní vyšetřovatel uzavřel a spis o rozsahu 34 tisíc stran předal s 
návrhem na sdělení obvinění dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. Ten už jednou trestní 
stíhání Andreje Babiše zastavil, tehdy také závěry OLAF veřejně zpochybnil slovy, že "kontroloři z 
Bruselu nezkoumali to, co měli". Případ však poté vrátil k došetření nejvyšší státní zástupce.  
 

O úřadu OLAF, který stál na počátku kauzy, se premiér Babiš opakovaně vyjádřil nelichotivě, s evropskou 
institucí však česká vláda chtě nechtě spolupracovat musí.  
 

Na koho to slovo padne  
 

Minulý týden proto do připomínkového řízení odešel zákon o spolupráci České republiky s Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům, který – pod hrozbou sankce – musí určit v Česku pro OLAF partnera, 

https://hlidacipes.org/povinna-spoluprace-s-uradem-proti-podvodum-olaf-ma-jit-pres-filtr-ministerstva-financi/
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který mu bude shánět a dodávat nezbytné informace k případům, jimiž se zabývá. Jako první na to ve 
svém newsletteru upozornil novinář David Klimeš.  
 

Česko má na změnu nejvyšší čas. Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, které určení 
spolupracujícího partnera vyžaduje, nabylo účinnosti už 17. ledna 2021.  
 

Náplní práce OLAF je odhalovat a vyšetřovat podvody s finančními prostředky Evropské unie a 
předcházet jim. V jednotlivých státech proto potřebuje protistranu, již může žádat o potřebné 
informace. V odůvodněných případech může žádat například citlivé údaje o osobách i jejich transakcích. 
V důvodové zprávě k zákonu však stojí, že žádný "příslušný vnitrostátní správní orgán nemá působnost 
stanovenou v potřebném rozsahu".  
 

Ze hry tak vypadli potenciální přirození partneři OLAF v Česku: Finanční analytický úřad, Generální 
finanční ředitelství či celní správa.  
 

Tím, kdo by na české straně měl na vyžádání takové informace poskytovat, má být přímo ministerstvo 
financí. Změnit se proto má kompetenční zákon (kam přibude paragraf o tom, že "Ministerstvo financí 
zajišťuje za Českou republiku spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům s výjimkou 
spolupráce v oblasti trestněprávní"), ale i zákon o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech a zákon 
o centrální evidenci účtů.  
 

"Nevidím důvod, proč se tomu má věnovat přímo ministerstvo financí. Není v tom sice žádný zásadní 
problém, ale vhodnější a logičtější volbou byl byl Finančně analytický úřad, který se nejvíce blíží tomu, 
co dělá samotný OLAF," říká Petr Bouda, právník z Frank Bold.  
 

Nezákonně nevydaná zpráva  
 

Vláda očekává, že by se počet požadavků OLAF měl týkat "desítek individuálně určených fyzických osob 
ročně".  
 

"Zajištěním spolupráce České republiky s úřadem OLAF se předpokládá vyšší míra objasněnosti 
protiprávních jednání. Tím by mělo potenciálně dojít i ke zvýšení důvěryhodnosti České republiky na 
mezinárodním poli, což by se mělo odrazit ve větším zájmu zahraničních investorů o Českou republiku," 
stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona.  
 

Ministerstvo bude požadované informace zprostředkovávat od podřízených složek. Bude tak vědět to, 
na co se OLAF ptá, i jak jednotlivé odborné složky podřízené ministerstvu odpovídají.  
 

Bylo to přitom právě ministerstvo financí, kdo rozhodl o tom, že původní zprávu OLAF o dotační kauze 
Čapí hnízdo nezveřejní ani přes žádost na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Až 
letos v březnu Městský soud v Praze pravomocně vyhověl správní žalobě spolku Kverulant a 
konstatoval, že neposkytnutí materiálu bylo nezákonné.  
 

OLAF případ Čapího hnízda řešil od roku 2016, v prosinci 2017 vyšetřování ukončil se závěrem o 
podezření na dotační podvod. Zprávu zaslal českému ministerstvu financí, to z ní ale zveřejnilo 
počátkem ledna 2018 jen několik odstavců.  
 

"V současné situaci by bylo lepší, kdyby s OLAF komunikovala širší škála úřadů, podobně jako jsou už 
nyní kontaktními body pro OLAF v síti AFCOS, ne jen s ministerstvem financí," říká senátor za Piráty 
Lukáš Wagenknecht. AFCOS je struktura kontaktních bodů na jednotlivých ministerstvech, na Policejním 
prezidiu, v NKÚ či Nejvyšším státní zastupitelství.  
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Důvodem, proč být ve vztahu k OLAF u ministerstva financí opatrný, je podle Wagenknechta i případ 
někdejší řadové úřednice ministerstva Barbory Boschat. Jak popsal server Neovlivni, když OLAF spustil v 
roce 2016 vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, Boschat v Bruselu aktivně zjišťovala, co vše se tam zatím o 
případu ví. Dnes je ředitelkou odboru Analýza a hlášení nesrovnalostí ministerstva financí.  
URL| https://hlidacipes.org/povinna-spoluprace-s-uradem-proti-podvodum-olaf-ma-jit-pres-filtr-
ministerstva-financi/  
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196. Boj o Hrad pokračuje. Soud rozhodne, zda je jeho prostranství veřejné      

15.06.2021  zpravy.iDNES.cz - ČTK, iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Předtím dal Městský soud v Praze za pravdu obecně prospěšné společnosti 
Kverulant, která dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti. Proti tomuto verdiktu podaly 
ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu kasační stížnosti.  
 

Obecně prospěšná společnosti označila to, že prezident Miloš Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování".  
 

Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat v areálu Hradu 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
 

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa 
Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí.  
 

Resort vnitra ve stížnosti poukazuje na to, že areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými 
branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl 
konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý 
hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl.  
 

Soud vyhověl žalobě spolku, který brojí proti uzavření Pražského hradu  
 

"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového 
určení soudní cestou. Kromě bezpečnostních, památkových aj. hledisek jde do značné míry o rozhodnutí 
politické, nikoliv právní," stojí ve stížnosti ministerstva.  
 

NSS už podle své databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl. "Kauza pro Kverulanta nekončí a čekají ho 
další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda bude kus našeho hlavního města patřit lidem 
nebo papalášům," reagoval v tiskové zprávě ředitel Kverulanta Vojtěch Razima.  
 

Foto:  
Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prazsky-hrad-nejvyssi-spravni-soud-verejne-prostranstvi-kverulant-spor.A210615_111220_domaci_pmk
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FotoGallery:  
Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Prezident Miloš Zeman čeká na příjezd srbského prezidenta Aleksandara Vučiće. Pražský hrad 
Matyášova brána. (18. května 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
iDNES.tv  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Odpůrci uzavření Pražského hradu se setkali přímo v jeho areálu, aby protestovali proti uzavření 
památky pro návštěvníky. (18. dubna 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prazsky-hrad-nejvyssi-spravni-soud-verejne-prostranstvi-
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197. Je Pražský hrad veřejným prostranstvím, nebo ne? Rozhodne Nejvyšší správní 
soud      

15.06.2021  denik.cz - ČTK  
Vyšlo také v: prazsky.denik.cz  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulanta (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Právě Kverulant 
dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornil média na podání stížností. NSS už podle své 
databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl.  
 

"Obecně prospěšná společnosti označila to, že prezident Miloš Zeman hradní areál od loňského října 
zcela uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke 
zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě shromáždění, kvůli kterému se začal 
situací zabývat městský soud.  
 

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa 
Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí.  
Politické rozhodnutí, píše Hamáčkovo ministerstvo  
Vládní esort vnitra, který vede vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), ve stížnosti poukazuje na to, že areál je 
obklopený hradbami, přístupný jen střeženými branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná 
bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či 
místo konání veřejných shromáždění. Jde prý hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl.  
"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového 
určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových aj. hledisek jde do značné míry o rozhodnutí 
politické, nikoliv právní," stojí ve stížnosti ministerstva.  
 

"Kauza tak pro Kverulanta nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda 
bude kus našeho hlavního města patřit lidem nebo papalášům," reagoval v tiskové zprávě ředitel 
Kverulanta Vojtěch Razima.  
URL| https://www.denik.cz/krimi/jprazsky-hrad-verejne-prostranstvi-nejvyssi-spravni-soud-
kverulant.html  
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198. Spor, jestli je Hrad veřejným prostranstvím, bude řešit správní soud. Vnitro to 
odmítá      

15.06.2021  irozhlas.cz - ČTK  
Vyšlo také v: irozhlas.cz  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

https://www.denik.cz/krimi/jprazsky-hrad-verejne-prostranstvi-nejvyssi-spravni-soud-kverulant.html
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Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud. Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu 
Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně prospěšné společnosti Kverulant. Právě Kverulant 
dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornil na podání stížností. Nejvyšší správní soud už 
podle své databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl.  
 

Obecně prospěšná společnosti označila to, že prezident Miloš Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel, za "ukázku arogantního a papalášského chování". Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke 
zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat v areálu Hradu shromáždění, kvůli kterému se začal 
situací zabývat městský soud.  
 

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa 
Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí.  
 

Resort vnitra ve stížnosti poukazuje na to, že areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými 
branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl 
konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý 
hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl.  
 

"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového 
určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových aj. hledisek jde do značné míry o rozhodnutí 
politické, nikoliv právní," stojí ve stížnosti ministerstva.  
 

"Kauza tak pro Kverulanta nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda 
bude kus našeho hlavního města patřit lidem nebo papalášům," reagoval v tiskové zprávě ředitel 
Kverulanta Vojtěch Razima.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-verejne-prostranstvi_2106151256_pj  

« zpět na obsah   
    
   

199. Aktivista Razima vyhrožoval bombou v autě, podle soudce dostal příliš mírný 
trest      

30.06.2021  info.cz - Vojtěch Kristen  
klíčová slova: Razima (5); Kverulant; organizace; Razimovi; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Vojtěch Razima z organizace Kverulant byl odsouzen za vyhrožování bombou. Nelíbily se mu dvě 
dodávky poblíž Pražského hradu a prosazoval jejich odtažení. Když mu strážníci nechtěli vyhovět, 
stupňoval na ně tlak až do té míry, kdy uvedl, že v autech může být bomba. Od soudu sice minulý měsíc 
odešel s podmínkou, soudce však uvedl, že nelze bagatelizovat takovéto výhrůžky a Razimův trest by 
měl být vyšší.  
 

Manévry záchranných a bezpečnostních složek, které se kvůli Razimovi loni na jaře rozběhly, si vyžádaly 
zásah čtyř pyrotechniků, dvou hasičských posádek, psovoda, 30 policistů a záchranáře. To vše v období 
nouzového stavu. Žádná bomba se ovšem na místě nenašla.  
Podle předsedy odvolacího senátu Jaroslava Pytlouna využil Razima policejní složky pro své osobní 
účely. "Arogantním způsobem stupňoval nátlak na policii, aby konala to, co chce." Soudce doplnil, že 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-verejne-prostranstvi_2106151256_pj
https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/aktivista-razima-vyhrozoval-bombou-v-aute
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podobné výhrůžky bombou nepovažuje za bagatelní, často se kvůli nim totiž musí evakuovat celé 
budovy či přijímat další policejní opatření. Razima navíc v devadesátých letech sloužil u policie a BIS, 
takže si musel být vědomý toho, jaké jeho úmyslné jednání bude mít následky. I kvůli tomu Pytloun 
označil Razimův šestiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou jeden a půl roku za velmi mírný. 
Protože se státní zástupce u soudu první instance dříve neodvolal, nemohl však Pytloun s trestem nic 
dělat.  
Razimova obhajoba stála na argumentu, že měl legitimní důvod se domnívat, že automobily jsou 
nebezpečné. "Ony tam byly zaparkovány už několik dní, měly botičku. Nikdo to neodtahoval, nikdo to 
neřešil, proto jsem volal na městskou policii, kteří mi řekli, že s tím nemohou nic dělat, leda že by ta 
záležitost byla nebezpečná. A v ten moment jsem si uvědomil, že okolo těch dodávek čas od času chodí 
hradní stráž a pokud by někdo chtěl spáchat teroristický čin pomocí bomby, toto by bylo dobré řešení," 
uvedl sám Razima u soudu.  
Jeho argumentaci a motivům však Pytloun neuvěřil; soudce navíc zmínil důležitý kontext – tedy že se 
jednalo o čin během nouzového stavu. "V tomto případě je třeba říci, že v době nouzového stavu byl 
narušen a zbytečně uveden do činnosti právě ten klíčový orgán státu, který ten nouzový stav 
zabezpečuje, tedy záchranka, hasiči, policie," uvedl během vyhlášení verdiktu soudce.  
 

URL| https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/aktivista-razima-vyhrozoval-bombou-v-aute  

« zpět na obsah   
    
   

200. Jan Urban: Pro část české politiky je korupce jediným smyslem i obsahem. Už 
dlouho      

30.06.2021  hlidacipes.org - Jan Urban  
klíčová slova: Kverulant; společností  

 

Odkaz na originál   

Rozjíždějící se volební kampaň přerušila tragédie živelní pohromy na jižní Moravě, která na pár týdnů 
přehluší všechna ostatní témata. Potom se kampaň vrátí. S ní se vrátí i nepohodlné, ale v kampaních 
populární téma systémové a státem podporované korupce minulých třiceti let.  
 

Kampaň už rozjíždějí i Piráti, kteří se budou snažit využít protikorupční kartu už jenom proto, že ještě 
nikdy nebyli natolik u moci, aby ji mohli zneužívat. V této chvíli ale ještě není ani jisté, nakolik třicet let 
budovanému systému korupce v České republice vůbec rozumějí – a co o něm vědí. První, co musí 
pochopit, je, že korupce je pro část české politiky jejím jediným smyslem a obsahem. Má svoje kontakty 
v justici, státním zastupitelství i policii. Její vrcholná úroveň proto korupci musí chránit. A často je i její 
součástí.  
 

Piráti ještě před tornádem odvážně pojmenovali deset nejvážnějších korupčních kauz minulosti, 
kterými, jak slibují, se začnou zabývat v prvních sto dnech vlády – pokud volby dopadnou v jejich 
prospěch. Vyděsili tím prezidenta natolik, že jim předem odmítl právo sestavit vládu, i kdyby jejich 
koalice se STAN volby vyhrála. Miloš Zeman totiž má co skrývat.  
 

Součást české nekulturnosti  
 

V pirátském seznamu je i známá kauza Diag Human, tedy dnes už nejdelší obchodní spor českého státu 
se soukromou společností, táhnoucí se od roku 1996. Piráti ovšem vinu mylně přiřkli první vládě 
premiéra Petra Pitharta (1990-92), která o ní vůbec nerozhodovala. Za hodnotu sporu považují čtrnáct a 
půl miliardy, což už také neplatí, protože úroky z dlužné a pravomocně přisouzené částky každý den 
neúprosně narůstají.  
 

https://hlidacipes.org/jan-urban-pro-cast-ceske-politiky-je-korupce-jedinym-smyslem-i-obsahem-uz-dlouho/
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Jsou dnes podstatně vyšší než arbitrážemi určená a zahraničními soudy potvrzená výše náhrady škody, 
kterou protiprávní postup ministerstva zdravotnictví na začátku devadesátých let způsobil.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

Snahu postavit se českému korupčnímu systému, přisátému na politické strany a jejich vliv v justici a 
orgánech veřejné moci, je třeba podporovat za všech okolností. Jenom by bylo dobré vědět, zda Piráti 
vůbec tuší, proti jak mocnému soupeři by mohli stát.  
 

Zásadní podvody a korupce na straně zástupců státu provázely tento spor od samého začátku a za 
premiéra Miloše Zemana se staly vládní strategií. Pokračovaly beze změny i po slavném příchodu 
"protikorupčního" hnutí ANO a Andreje Babiše do vládních funkcí v roce 2014. Jeho dnes už letitým 
vkladem se stalo odmítání pravomocných rozsudků zahraničních soudů, podvodné stahování aktiv ze 
soudy zablokovaných zahraničních účtů a zbabělost přiznat prohru a vyrovnat dluh.  
 

Tato "kauza" je dnes už neoddělitelnou součástí české politické i mediální nekulturnosti, na které se 
podílí naprostá většina zúčastněných. Dovolím si to prokázat na malém příkladu.  
 

Zápisky Eduarda Janoty  
 

Eduard Janota byl po dvacet let příkladným státním úředníkem a specialistou na státní rozpočet. Věčný 
odborný náměstek na ministerstvu financí se v úřednické vládě Jana Fišera stal ministrem financí, a 
poprvé se tak setkal s realitou "vysoké" české politiky.  
 

Začátkem prosince roku 2009 dostal dopis od právníka Diag Human s návrhem na jednání o ukončení 
sporu. V dopise se navrhovalo, aby nepolitická vláda vytvořila meziresortní komisi, která by zadala 
vypracování nezávislých právních posudků k posouzení věci a nalezení nejrychlejší cesty k ukončení 
rychle se prodražujícího sporu. Pokud by to vláda přijala, přerušil by Diag úročení dluhu.  
 

Spor za stát vedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, podřízený ze zákona Ministerstvu 
financí, a tak se ministr Janota nejprve obrátil tam. A znejistěl. Bylo mu řečeno, že ve skutečnosti o všem 
rozhoduje náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr, muž stejně velkého vlivu jako nevalné 
pověsti. Něco nesedělo.  
 

Vzápětí byl pozván na schůzku s premiérem Janem Fischerem. Když v určený čas dorazil do premiérovy 
kanceláře, s překvapením zjistil, že jednání o řešení "kauzy Diag Human", která ze zákona patřila pod 
jeho resort, už dávno probíhá – bez něj. U premiéra seděla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, její 
náměstek Marek Šnajdr a dva z premiérových poradců – Vladimír Mlynář a Michal Frankl. Hlavní slovo 
měl, kdo jiný, Marek Šnajdr.  
 

Překvapený ministr Janota – dnes již zesnulý – to později popsal autorovi tohoto textu takto: "Myslel 
jsem, že půjde o to, jak co nejrychleji vládou protáhnout právně bezvadné řešení a že se má hledat co 
nejrychlejší a nejlevnější ukončení toho sporu. Ale první, co mi premiér řekl, bylo, abych se do ničeho 
nepletl, že jde o politickou věc. A pak už jsem jenom zíral".  
 

Marek Šnajdr prohlásil, že už je všechno stejně "zařízené". V té době formálně probíhalo takzvané 
přezkumné arbitrážní řízení. Šnajdr dokázal s pomocí poslušných soudů zmanipulovat sestavení 
rozhodčího tribunálu, což je sice zcela v rozporu se zákonem, ale bylo to přece v "zájmu státu".  
 

Šokovaný ministr financí najednou poslouchal, že ministerstvo se tajně dohodlo se "svými rozhodci", že 
arbitráž skončí už šestého ledna, kdy přehlasují švýcarského rozhodce a přijmou už připravené konečné 
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rozhodnutí, takže Diag Human "už nedostane nic", "něco půjde spřáteleným offshorovým 
společnostem" a hlavní rozhodce Petr Kužel za to chce prý jenom nějaké "dotace".  
 

"Připadal jsem si jako na nějaké schůzce mafiánů. Přímo přede mnou si premiér, ministryně a Šnajdr 
domlouvali jeden trestný čin za druhým. Měl jsem strach," vyprávěl Janota.  
 

Když se vrátil na ministerstvo financí, nechal napsat stručný rukou psaný zápis, který uschoval.  
 

Dokument se ztratil  
 

Finančně analytický útvar ministerstva začal po začátku roku diskrétně zkoumat ony "spřátelené 
offshorové společnosti" z Karibiku. A ministr se opět nestačil divit. V lednu 2010 zjistil, že Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových za jeho zády vydal jménem státu zcela nezákonné stanovisko, 
podle kterého se na rozhodce ve sporu s Diag Human nevztahuje zákon o praní špinavých peněz. Ten by 
se, samozřejmě, za normálních okolností dal použít ke zjištění skutečných vlastníků oněch anonymních 
offshorových firem. A tak si doposud za všech okolností loajální státní úředník raději začal dělat kopie 
některých dokumentů.  
 

O pár týdnů později Reportéři České televize prokázali, že za oněmi anonymními offshorovými 
společnostmi stojí právě ti dva "státní" rozhodci, a že tedy šlo o pokus odloupnout si z arbitráže 
podloudně několik miliard. Podle důvěrných informací mělo také několik set milionů zamířit do 
stranických fondů tehdejší ODS a ČSSD. Tyto informace měla i protikorupční policie, ale nesměla je 
vyšetřit. Hlavní přece bylo, aby Diag nedostal nic – a co bylo za scénou, nebylo důležité.  
 

V červenci 2010 odešel Eduard Janota z vlády a po jistém váhání dodal přes prostředníka (autora tohoto 
textu) protikorupční policii šedesát dva stran kopií dokumentů, včetně oněch rukou psaných poznámek 
o jednání u premiéra Fischera.  
 

Podle něj prokazovaly trestnou činnost přinejmenším Marka Šnajdra, ministerstva zdravotnictví a oněch 
rozhodců. Protikorupční policie kupodivu začala věc okamžitě šetřit a podpořil ji i Finančně analytický 
útvar Ministerstva financí. Ale ve chvíli, kdy byl pozván k výslechu Marek Šnajdr, zasáhlo Vrchní státní 
zastupitelství v Praze a donutilo policii věc odložit. Dokumenty se údajně ztratily. Eduard Janota, který 
doufal, že bude policií předvolán a všechno úředním postupem rozkryje, o pár měsíců později zemřel.  
 

V roce 2011 se k otázce "Janotových dokumentů" u amerického soudu podrobně vyjádřil v písemném 
svědectví vysoký úředník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Petr Horáček. 
Vehementně popřel jejich pravost. V červenci 2020 stejný Petr Horáček při výslechu před mezinárodním 
arbitrážním tribunálem souhlasil, že tento dokument určitě na první pohled vzbuzuje podezření z 
trestné činnosti, ale že ho vidí poprvé v životě. Pan Horáček je dnes advokátem v právní kanceláři, která 
zastupuje Českou republiku v tomto pokračujícím sporu…  
 

Ústavně právní a rozpočtový výbor Sněmovny, v nichž samozřejmě Piráti mají svoje zástupce, se odmítly 
zabývat stížností na to, že vláda nezabránila nárůstu dnes už mnohamiliardových úroků. Nejvyšší 
kontrolní úřad, který má kontrolovat hospodaření státu, taktéž.  
 

Policie odložila trestní oznámení, podané ve stejné věci společností Kverulant. Naprostá většina 
novinářů se "kauze Diag Human" raději vyhýbá na sto kroků, jen aby je někdo neobvinil, že pomáhají 
odpůrci státu. Očekávaný výrok mezinárodní arbitráže by měl být vynesen v příštích měsících. 
Vykonávací řízení exekucí na bankovní účty České republiky, nařízené lucemburským soudem, mezitím 
pokračuje hned v několika evropských státech.  
 

Pokud Piráti a jejich partneři ze STAN, jako údajně nová krev české politiky, myslí svoje protikorupční 
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sliby vážně, čeká je velké dobrodružství – a spousta nepříjemností. Měli by se začít připravovat.  
 

Autor pořádal archiv společnosti Diag Human, je autorem knihy Tunel plný krve. Mezi roky 2010 a 2014 
byl členem mezinárodního právního týmu Diag Human.  
URL| https://hlidacipes.org/jan-urban-pro-cast-ceske-politiky-je-korupce-jedinym-smyslem-i-obsahem-
uz-dlouho/  

« zpět na obsah   
    
   

201. Text o vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Duky znovu může být 
veřejný, rozhodl soud      

22.07.2021  aktualne.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); spolku (2)  

 

Odkaz na originál   

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit 
článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci  
 

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit 
článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky. Informaci potvrdil 
mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Podle usnesení, které poskytl člen správní rady spolku 
Jan Urban, je téma článku věcí veřejného zájmu.  
Kverulant v květnu zveřejnil na webu článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o 
celkové rozloze asi 30 000 metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku 
církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky. Pozemky jsou v metropolitním 
plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. "Dukova 
nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace 
Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.  
 

URL| https://zpravy.aktualne.cz/domaci/text-o-vyvadeni-cirkevniho-majetku-pres-nadaci-kardinala-
duk/r~c042980ceaf311eb98380cc47ab5f122/  

« zpět na obsah   
    
   

202. Soud zrušil opatření, podle něhož musel spolek Kverulant odstranit článek o 
vyvádění církevního majetku      

22.07.2021  lidovky.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (7); Razimou; Razimy; společnosti; spolku; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit 
článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky.  
 

Informaci ČTK potvrdil mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Podle usnesení, které ČTK 
poskytl člen správní rady spolku Jan Urban, je téma článku věcí veřejného zájmu.  
 

Kverulant v květnu zveřejnil na webu článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/text-o-vyvadeni-cirkevniho-majetku-pres-nadaci-kardinala-duk/r~c042980ceaf311eb98380cc47ab5f122/
https://www.lidovky.cz/domov/soud-zrusil-opatreni-podle-nehoz-musel-spolek-kverulant-odstranit-clanek-o-vyvadeni-cirkevniho-majet.A210722_152538_ln_domov_lkra
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celkové rozloze asi 30 tisíc metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku 
církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky. Pozemky jsou v metropolitním 
plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. "Dukova 
nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace 
Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.  
 

Sebeobrana se zbraní v ruce bude ústavně zakotvena. Senát potvrdil doplnění listiny  
 

Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá, jde podle něho o útok jeho bývalého zaměstnance ředitele 
spolku Vojtěcha Razimy. Uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z 
důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů 
arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce byla založena Dukou jakožto vrcholným představitelem 
Arcibiskupství pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a 
neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím.  
 

Funkcionáři pražského arcibiskupství jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být 
výhradně arcibiskup pražský, dodala církevní instituce. Veškeré nakládání s církevním majetkem také 
podle arcibiskupství podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá 
interní kontrole. Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje ve výročních zprávách.  
 

Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a soud mu 13. května vyhověl. 
Kverulant se ale proti rozhodnutí odvolal. Soud jeho odvolání na konci června vyhověl. Soud uvedl, že si 
je vědom, že článek je k Dukovi velice kritický a že ho psal propuštěný zaměstnanec, který nemusí být 
objektivní.  
 

Senát stopl omezení telefonického marketingu. Aby operátoři mohli oslovovat jen ty, kteří si to výslovně 
přáli  
 

"To je ovšem jen jedna strana mince. Nelze totiž pominout ani to, že tématem předmětného článku je 
věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů 
korun) a že v předmětném článku popisovaná skutková fakta, jejichž správnost navrhovatel (Duka) 
napadá, mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky," dodal soud.  
 

Obecně prospěšná společnosti Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s 
ní mocní nehrají fér, a využívá k tomu všechny zákonné možnosti.  
 

Foto:  
Kardinál Dominik Duka.  
Petr Topič, MAFRA  
 

URL| https://www.lidovky.cz/domov/soud-zrusil-opatreni-podle-nehoz-musel-spolek-kverulant-
odstranit-clanek-o-vyvadeni-cirkevniho-majet.A210722_152538_ln_domov_lkra  

« zpět na obsah   
    
   

203. Kverulant nemusí mazat kritiku církevního hospodaření, rozhodl soud. Týká se 
veřejného zájmu      

22.07.2021  irozhlas.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (7); Razimou; Razimy; společnost; spolku; Vojtěcha  
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Odkaz na originál   

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit 
článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky. Informaci potvrdil 
mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Podle usnesení, které poskytl člen správní rady spolku 
Jan Urban, je téma článku věcí veřejného zájmu.  
 

Kverulant v květnu zveřejnil na webu článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o 
celkové rozloze asi 30 000 metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku 
církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky.  
 

Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 
250 milionů korun. "Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem 
na směnnou smlouvu.  
 

Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá, jde podle něho o útok jeho bývalého zaměstnance ředitele 
spolku Vojtěcha Razimy. Uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z 
důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů 
arcibiskupství.  
 

Nadace Arietinum podle instituce byla založena Dukou jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství 
pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a neoddělitelně 
propojený s arcibiskupstvím.  
 

Funkcionáři pražského arcibiskupství jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být 
výhradně arcibiskup pražský, dodala církevní instituce.  
 

Veškeré nakládání s církevním majetkem také podle arcibiskupství podléhá interním schvalovacím 
procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá interní kontrole.  
 

Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje ve výročních zprávách.  
 

Dukova reakce  
 

Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a soud mu 13. května vyhověl. 
Kverulant se ale proti rozhodnutí odvolal. Soud jeho odvolání na konci června vyhověl. Soud uvedl, že si 
je vědom, že článek je k Dukovi velice kritický a že ho psal propuštěný zaměstnanec, který nemusí být 
objektivní.  
 

"To je ovšem jen jedna strana mince. Nelze totiž pominout ani to, že tématem předmětného článku je 
věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů 
korun) a že v předmětném článku popisovaná skutková fakta, jejichž správnost navrhovatel (Duka) 
napadá, mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky," dodal soud.  
 

Obecně prospěšná společnost Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s 
ní mocní nehrají fér, a využívá k tomu všechny zákonné možnosti.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dominik-duka-arcibiskupstvi-prazske-odstraneni-clanku-
kverulant-arcibiskup_2107221743_pat  

« zpět na obsah   
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204. Článek o tom, že Duka vyváděl majetek církve, nemusí zmizet, rozhodl soud      

22.07.2021  seznam.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (6); Razimou; Razimy; společnosti; spolku; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Odvolací soud zrušil předběžné opatření, které nařizovalo spolku Kverulant z jeho webu odstranit 
článek o údajném vyvádění církevního majetku přes nadaci kardinála Dominika Duky.  
 

Uvedl to mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Podle usnesení, které poskytl člen správní 
rady spolku Jan Urban, je téma článku věcí veřejného zájmu.  
Kverulant v květnu zveřejnil na webu článek, ve kterém uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o 
celkové rozloze asi 30 000 metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku 
církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky. Pozemky jsou v metropolitním 
plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. "Dukova 
nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace 
Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.  
Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá, jde podle něho o útok jeho bývalého zaměstnance ředitele 
spolku Vojtěcha Razimy. Uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z 
důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů 
arcibiskupství. Nadace Arietinum podle instituce byla založena Dukou jakožto vrcholným představitelem 
Arcibiskupství pražského, nejde tak o soukromou nadaci, ale o subjekt, který je transparentní a 
neoddělitelně propojený s arcibiskupstvím.  
Funkcionáři pražského arcibiskupství jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být 
výhradně arcibiskup pražský, dodala církevní instituce. Veškeré nakládání s církevním majetkem také 
podle arcibiskupství podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá 
interní kontrole. Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje ve výročních zprávách.  
Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a soud mu 13. května vyhověl. 
Kverulant se ale proti rozhodnutí odvolal. Soud jeho odvolání na konci června vyhověl. Soud uvedl, že si 
je vědom, že článek je k Dukovi velice kritický a že ho psal propuštěný zaměstnanec, který nemusí být 
objektivní.  
"To je ovšem jen jedna strana mince. Nelze totiž pominout ani to, že tématem předmětného článku je 
věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů 
korun) a že v předmětném článku popisovaná skutková fakta, jejichž správnost navrhovatel (Duka) 
napadá, mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky," dodal soud.  
Obecně prospěšná společnosti Kverulant se charakterizuje jako organizace, která brání veřejnost, když s 
ní mocní nehrají fér, a využívá k tomu všechny zákonné možnosti.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/clanek-o-tom-ze-duka-vyvadel-majetek-cirkve-nemusi-
zmizet-rozhodl-soud-170332  

« zpět na obsah   
    
   

205. Kauza "kardinál Duka tuneluje majetek církve" míří do Vatikánu      

22.07.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Spolek Kverulant před časem zveřejnil text o tom, jak byly z majetku římskokatolické církve vyvedeny 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/clanek-o-tom-ze-duka-vyvadel-majetek-cirkve-nemusi-zmizet-rozhodl-soud-170332
https://hlidacipes.org/kauza-kardinal-duka-tuneluje-majetek-cirkve-miri-do-vatikanu/
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dva velké lukrativní pozemky v pražské Hostivaři, převedeny na nově založenou soukromou nadaci 
Dominika Duky Arietinum a poté na developera Central Group s blíže neurčeným příslibem budoucího 
získání bytů. Rozhodně zajímavé téma, které se ale panu kardinálovi hrubě nelíbilo a obrátil se tedy na 
soud. Ten v první instanci nejprve Dukovi vyhověl a nakázal Kverulantovi text stáhnout. Jenže odvolací 
soud nyní dal Kverulantovi za pravdu s tím, že text popsal skutečný stav věcí. Mimo jiné to, jak si Duka a 
jeho nepopulární chráněnci na arcibiskupství takto přichystali teplá místečka pro dobu, kdy Duka už 
kardinálem nebude. Téma nekončí, už proto, že vytrvalý Kverulant se v této věci obrátil i do Vatikánu.  
URL| https://hlidacipes.org/kauza-kardinal-duka-tuneluje-majetek-cirkve-miri-do-vatikanu/  

« zpět na obsah   
    
   

206. Článek o převodu pozemků z církve na developera Kverulant mazat nemusí, 
rozhodl soud. Arcibiskupství se bude bránit      

23.07.2021  iHNed.cz - Jakub Mikel  
klíčová slova: Kverulant; spolku  

 

Odkaz na originál   

Kardinál Duka tuneluje církevní majetek, tvrdil článek zveřejněný v květnu na webu spolku Kverulant. 
Sdružení, které upozorňuje na pochybení politiků a úřadů, v něm popsalo převod církevních pozemků na 
nadaci založenou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Ten se okamžitě ohradil a Obvodní soud 
pro Prahu 10 nařídil text stáhnout. Městský soud v Praze teď ale jeho verdikt zrušil. Neřešil sice, zda je 
pravda to, co článek uvádí, ale rozhodl, že ho Kverulant mazat nemusí. Svoboda slova podle soudu 
převažuje nad ochranou osobnosti. Arcibiskupství se plánuje dál soudit a tvrdí, že Kverulant lže.  
 

V článku, který se po rozsudku znovu objevil na webu, se píše o dvou pozemcích v pražské Hostivaři. 
Katolická církev je získala v restitucích a mají celkovou rozlohu 30 tisíc metrů čtverečních. Pozemky jsou 
v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů 
korun. Duka je převedl na nadaci Arietinum, ta je směnila s developerskou skupinou Central Group. 
Firma jí má na oplátku v budoucnu nabídnout byty. Kverulant poukazoval na to, že nadaci zakládal sám 
Duka a arcibiskupství na ni nemá příliš velký vliv.  
 

Předsedkyně senátu Městského soudu Veronika Křesťanová v odůvodnění rozsudku uvedla, že Duka 
jako veřejná osoba musí snést vyšší míru kritiky. Mohl se navíc podle ní proti nařčením v článku bránit 
prostřednictvím médií.  
 

Církev celou dobu prohlašuje, že tvrzení o tunelování není pravdivé. Odkazuje přitom na stanovy, podle 
kterých do vedení nadace musí vždy usednout lidé z pražského arcibiskupství. Kverulant ale upozorňuje, 
že první členové správní rady získají místa na pět let, a církev tak nad nadací nemusí mít reálnou 
kontrolu. V tom mu dal částečně za pravdu i městský soud. "Předmětný článek pravdivě upozorňuje na 
to, že v následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady nadace kromě zakladatele," 
stojí v rozsudku.  
 

Křesťanová navíc upozornila, že Duka zůstane čestným členem rady i poté, co přestane vykonávat úřad 
arcibiskupa a bude mít právo se zúčastnit zasedání správní rady. "Není zřejmé, z jakých důvodů nadaci 
nezřídila přímo římskokatolická církev," uvedla soudkyně. "Nelze přehlédnout ani to, že darované 
pozemky byly obratem směněny s dalším soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro 
církev Duka nijak nevysvětluje," popsala.  
 

Samotnou dohodu s firmou Central Group církev dosud příliš nekomentovala. "Arcibiskupství podle své 
hospodářské strategie vnímá možnost postupného navyšování portfolia nájemného bydlení," 
vysvětloval dříve mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz. Spolupráce nadace a developera do této linie podle něj 

http://domaci.ihned.cz/c1-66954950-clanek-o-prevodu-pozemku-z-cirkve-na-developera-kverulant-mazat-nemusi-rozhodl-soud-arcibiskupstvi-se-bude-branit
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zapadá. Detaily nechtěl sdělit s odkazem na obchodní embargo. Na otázky neodpověděla ani Central 
Group.  
 

Zakladatel Kverulanta, novinář a někdejší signatář Charty 77 Jan Urban, je s posledním rozhodnutím 
soudu spokojen. "Potěšilo nás jasné odůvodnění a rychlost, s jakou se soud s celou záležitostí vyrovnal," 
uvedl. Naopak arcibiskupství s výrokem nesouhlasí. "Po konzultaci s experty se proti tomuto rozhodnutí 
bude bránit ústavněprávní cestou," uvedl Prinz.  
 

K tomu ale může přistoupit až poté, co soudy rozhodnou o samotné podstatě sporu. Zatím se věnovaly 
pouze předběžnému opatření, které řešilo stažení či nestažení článku z internetu. Duka již avizoval, že k 
dalším soudům dojde. "Nepravdivost těchto tvrzení bude prokázána v samostatném soudním řízení na 
ochranu osobnosti, které bylo ze strany Arcibiskupství pražského, respektive jeho představitelů, 
zahájeno," uvedl Prinz.  
 

URL| http://domaci.ihned.cz/c1-66954950-clanek-o-prevodu-pozemku-z-cirkve-na-developera-
kverulant-mazat-nemusi-rozhodl-soud-arcibiskupstvi-se-bude-branit  

« zpět na obsah   
    
   

207. Hrad se stále nehlásí k videím na svém youtubovém profilu. Spolek chce hradní 
kanál nechat zrušit      

02.08.2021  hlidacipes.org - Vojtěch Berger  
klíčová slova: Kverulant (3); Spolek (3)  

 

Odkaz na originál   

Spolek Kverulant požádal server YouTube a jeho zastřešující společnost Google o zrušení videokanálu 
Kanceláře prezidenta republiky. Podle něj jde o falešný profil. Prezidentská kancelář totiž tvrdí, že k 
desítkám videí nemá žádný vztah, přestože jsou natočená v nepřístupných prostorách Hradu nebo v nich 
prezidentův kancléř Mynář vysvětluje svoje kauzy. Na nejasnosti kolem hradních videí upozornil už před 
rokem HlídacíPes.org.  
 

Na youtubovém profilu Kanceláře prezidenta republiky visí celkem 74 videí, to poslední je ale staré už tři 
čtvrtě roku. Většinou videí z hradního zákulisí, například o architektuře, hradním protokolu či hradní 
stráži, jako moderátorka provází manželka prezidentova kancléře Alexandra Mynářová. Jsou mezi nimi 
ale i videa, kde její muž, kancléř Vratislav Mynář, vysvětluje své vlastní kauzy.  
 

Jde o videa "Pravda o Mynářově penzionu", "Jak média manipulují: Lánská detektivka" nebo "Příběh 
dopisu z čínské ambasády".  
 

Nevíme, neznáme, neplatíme  
 

Když se loni v létě HlídacíPes.org prostřednictvím Zákona o svobodném přístupu k informacím na Hradě 
ptal, kdo videa natáčí a platí, odpověď zněla, že Kancelář prezidenta republiky "vytvoření videí 
neobjednala, neuzavřela na ně žádný smluvní vztah a neplatila je". Týkalo se to všech videí na hradním 
YouTube kanálu, tedy i těch odlehčených, moderovaných Alexandrou Mynářovou.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

Hrad také tvrdil, že videa, kde kancléř Mynář reaguje na novinářské texty rozkrývající jeho vlastní kauzy 

https://hlidacipes.org/hrad-se-stale-nehlasi-k-videim-na-svem-youtubovem-profilu-spolek-chce-hradni-kanal-nechat-zrusit/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 251 

 

a jejichž autora prezidentská kancelář oficiálně nezná, sdílí proto, aby reagoval "na dezinformace 
dehonestující povahy, šířené některými médii".  
 

Teď po roce obdržel prakticky stejnou odpověď na svůj dotaz podle zákona i spolek Kverulant. Hrad jen 
doplnil, že k tvůrcům videí "nemá žádný občanskoprávní ani pracovněprávní vztah" a že "nemá žádný 
dramaturgický plán" zmíněných videí.  
 

Z videí je přitom zřejmé, že vznikla s vědomím prezidentské kanceláře, protože záběry vznikly v 
uzavřených a veřejnosti běžně nepřístupných prostorách Pražského hradu či Lánské obory.  
 

Hradní profil? "Falešný a toxický"  
 

Kdo videa natáčí, nakonec loni v říjnu řekla HlídacíPes.org sama Alexandra Mynářová: "Na tvorbě 
videoreportáží se podílím já s tiskovým mluvčím KPR. Pracujeme bez nároku na honorář a se soukromou 
technikou (tzn. s telefony)." Následně oznámila, že další videa už natáčet nebude, protože odchází do 
Českého rozhlasu jako moderátorka pořadu Slavné dvojice. Za zmínku stojí, že rozhlas Mynářové 
výslovně zakázal bavit se s hosty o politice.  
 

[souvisejici]  
 

"Hosty pořadu nebudou politici ani jiné osoby aktivně angažované v ovlivňování veřejných pravidel a 
rozhodování. Obsahově se pořad nebude zabývat politikou ve smyslu státních záležitostí, správy věcí 
veřejných a činností v oblasti řízení vnitrostátních záležitostí nebo zahraničních vztahů a činností 
spočívajících v účasti politických subjektů (politických stran, hnutí, skupin, jedinců) na státních 
záležitostech," stojí ve smlouvě s manželkou hradního kancléře.  
 

Po odchodu Mynářové hradní YouTube kanál na řadu měsíců ztichnul a kancléř Mynář se ke svým 
kauzám či k médiím, která je pokrývají, vyjadřuje v rubrice "Vyvracíme dezinformace" na hradním webu.  
 

Spolek Kverulant přesto požaduje, aby YouTube celý hradní kanál, momentálně de facto neaktivní, 
zrušil. "V tomto případě dochází k jednoznačnému zneužívání cizí identity. Identity, která vlastně patří 
široké veřejnosti, a nikoliv problematickému vlekaři z Osvětiman, který si pravděpodobně na YouTube 
zřídil kanál, jejž vydává za oficiální profil Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky," píše spolek.  
 

Připomíná, že předstírání cizí identity může být důvodem pro sankce či rovnou zrušení kanálu. "Bez 
ohledu na zájmy toho, kdo si výrobu materiálů pro zmíněný kanál zaplatil, (...) považuje Kverulant 
zrušení toxického profilu ‚Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky‘ za nanejvýš správné," tvrdí 
Kverulant s tím, že se již v této věci obrátil na YouTube i na společnost Google, pod kterou server patří.  
URL| https://hlidacipes.org/hrad-se-stale-nehlasi-k-videim-na-svem-youtubovem-profilu-spolek-chce-
hradni-kanal-nechat-zrusit/  

« zpět na obsah   
    
   

208. Zdivočelou zemi mu soudruzi rázně spočítali. Ke slovu se dostal až v penzi a 
zlobit nikdy nepřestal. Tajnosti slavných      

02.08.2021  krajskelisty.cz - Adina Janovská  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

https://www.krajskelisty.cz/praha/25985-zdivocelou-zemi-mu-soudruzi-razne-spocitali-ke-slovu-se-dostal-az-v-penzi-a-zlobit-nikdy-neprestal-tajnosti-slavnych.htm
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Stal se jedním z mála autorů, kteří zrůdné nápady komunistického režimu neustále připomínali. A navíc 
velmi úspěšně. Kdo by neznal alespoň jeho Zdivočelou zemi. (Pokračování z neděle 1. srpna)  
 

Vroce 1960 byl Jiří Stránský propuštěn vrámci rozsáhlé amnestie prezidenta Antonína Novotného, oženil 
se sarchitektkou Jitkou Balíkovou, která ho celých sedm let navštěvovala ve vězení, a měli spolu syna 
Martina a dceru Kláru. Živil se pak několik let jako kopáč u Vodních staveb. Od roku 1965 pracoval u 
podniku Benzina a současně začal externě spolupracovat jako asistent sfilmovým studiem Barrandov. 
Napsal první scénáře ktelevizní komedii režiséra Martina Friče Obraz a k jeho historickému dramatu 
Hvězda zvaná Pelyněk, při jehož natáčení si vyzkoušel práci asistenta režie. Vroce 1965 se pak podílel 
coby pomocný režisér na zrodu komedie režiséra Hynka Bočana Nikdo se nebude smát. Postupnému 
rozvolňování společenských poměrů všedesátých letech ale učinila rázný konec okupace vsrpnu 1968.  
 

Další habaďůra  
 

Vroce 1969 ještě Jiří stihl vydat svoji debutovou sbírku vězeňských povídek, nazvanou Štěstí, která ale 
byla krátce po vydání stažena zprodeje a všechny výtisky putovaly do stoupy. Následovala normalizace, 
během níž se soudruzi nejprve vypořádali se straníky, kteří snastoleným směrem vývoje nesouhlasili. Po 
nich znovu přišli na řadu i dřívější ‘nepřátelé režimu‘ a vroce 1974 došlo i na Jiřího Stránského. Za údajné 
rozkrádání majetku vsocialistickém vlastnictví byl odsouzen na tři a půl roku vězení. Výrazně ktomu 
zřejmě přispěl i jeho román zroku 1970 Zdivočelá země, v němž popsal dramatické poválečné osidlování 
pohraničí a jeho drancování po odsunu sudetských Němců. Polovinu trestu si odseděl, pak byl 
podmíněně propuštěn.  
 

Ilustrace režimu  
 

Nastoupil jako technik vČeskoslovenském státním souboru písní a tanců. Současně oprášil i spolupráci 
sbarrandovským studiem, jako scenárista se podílel především na krátkometrážních animovaných 
filmech pro děti. Teprve po listopadu 1989 začal spolupracovat srozhlasem jako autor glos a mohl 
konečně začít publikovat. Psal především pro Literární a Lidové noviny. Vroce 1990 se stal spisovatelem-
profesionálem a současně vedoucím zahraničního oddělení Českého literárního fondu. Vroce 1992 byl 
zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN klubu a o tři roky později se stal předsedou 
Rady Národní knihovny, které předsedal do roku 1998. Teprve vroce 1997 konečně natočil Hynek Bočan 
pro Českou televizi film Zdivočelá země, vhlavní roli sMartinem Dejdarem, a vzápětí i první řadu 
stejnojmenného seriálu. Krátce nato vyšla Zdivočelá země knižně, rozšířená o další román Aukce, a po 
něm konečně následovala rychle za sebou série jeho literárních děl.  
 

Přibrzdit nedokázal  
 

Do politiky sice nikdy nevstoupil, přesto jeho komentáře, sloupky, rozhovory a veřejná vystoupení 
významně ovlivňovaly veřejný život. A také besedy ve školách, které považoval za velmi důležité a 
nevzdal se jich ani poté, co mu lékaři doporučili tuto činnost ze zdravotních důvodů raději ukončit. Byl 
také členem Konfederace politických vězňů a v roce 2001 mu prezident udělil medaili Za zásluhy. Od 
února 2000 zasedal šest let v Radě Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie, vroce 2011 
převzal vKolíně na Valném sněmu Junáka Řád Stříbrného vlka a medaili Artis Bohemiae Amicis. O dva 
roky později obdržel za čtyři řady Zdivočelé země Cenu Josefa Škvoreckého. Byl laureátem Ceny Karla 
Čapka a v roce 2015 se stal Rytířem české kultury.  
 

Zlobit nepřestal  
 

Vprosinci 2015 rozhlas nečekaně neodvysílal jeho pravidelnou glosu Budu zlobit dál a navrhl mu 
ukončení spolupráce, údajně zekonomických důvodů. Glosu pak nahrál Kverulant.org, oficiálně 
protestoval i český PEN klub, a tak vdubnu 2016 uzavřel Český rozhlas Plus sJiřím Stránským novou 
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smlouvu. Dostal Cenu Arnošta Lustiga a vzápětí byl zvolen starostou Umělecké besedy. O rok později 
byla vydána kniha rozhovorů Renaty Kalenské Doktor Vězeňských věd. Jiří Stránský zemřel 29. května 
2019, zádušní mši na jeho památku odsloužil vpražském Týnském chrámu kardinál Dominik Duka.  
 

URL| https://www.krajskelisty.cz/praha/25985-zdivocelou-zemi-mu-soudruzi-razne-spocitali-ke-slovu-
se-dostal-az-v-penzi-a-zlobit-nikdy-neprestal-tajnosti-slavnych.htm  

« zpět na obsah   
    
   

209. Hrad se stále nehlásí k videím na svém youtubovém profilu. Spolek chce hradní 
kanál nechat zrušit      

04.08.2021  forum24.cz - Vojtěch Berger / HlídacíPes.org  
klíčová slova: Kverulant (3); Spolek (3)  

 

Odkaz na originál   

Spolek Kverulant požádal server YouTube a jeho zastřešující společnost Google o zrušení videokanálu 
Kanceláře prezidenta republiky. Podle něj jde o falešný profil. Prezidentská kancelář totiž tvrdí, že k 
desítkám videí nemá žádný vztah, přestože jsou natočená v nepřístupných prostorách Hradu nebo v nich 
prezidentův kancléř Mynář vysvětluje svoje kauzy. Na nejasnosti kolem hradních videí upozornil už před 
rokem HlídacíPes.org.  
 

Na youtubovém profilu Kanceláře prezidenta republiky visí celkem 74 videí, to poslední je ale staré už tři 
čtvrtě roku. Většinou videí z hradního zákulisí, například o architektuře, hradním protokolu či Hradní 
stráži, jako moderátorka provází manželka prezidentova kancléře Alexandra Mynářová. Jsou mezi nimi 
ale i videa, kde její muž, kancléř Vratislav Mynář, vysvětluje své vlastní kauzy.  
 

Jde o videa "Pravda o Mynářově penzionu", "Jak média manipulují: Lánská detektivka" nebo "Příběh 
dopisu z čínské ambasády".  
Nevíme, neznáme, neplatíme  
Když se loni v létě HlídacíPes.org prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím na Hradě 
ptal, kdo videa natáčí a platí, odpověď zněla, že Kancelář prezidenta republiky "vytvoření videí 
neobjednala, neuzavřela na ně žádný smluvní vztah a neplatila je". Týkalo se to všech videí na hradním 
youtube kanálu, tedy i těch odlehčených, moderovaných Alexandrou Mynářovou.  
 

Hrad také tvrdil, že videa, kde kancléř Mynář reaguje na novinářské texty rozkrývající jeho vlastní kauzy 
a jejichž autora prezidentská kancelář oficiálně nezná, sdílí proto, aby reagoval "na dezinformace 
dehonestující povahy, šířené některými médii".  
 

Teď po roce obdržel prakticky stejnou odpověď na svůj dotaz podle zákona i spolek Kverulant. Hrad jen 
doplnil, že k tvůrcům videí "nemá žádný občanskoprávní ani pracovněprávní vztah" a že "nemá žádný 
dramaturgický plán" zmíněných videí.  
 

Z videí je přitom zřejmé, že vznikla s vědomím prezidentské kanceláře, protože záběry byly pořízeny v 
uzavřených a veřejnosti běžně nepřístupných prostorách Pražského hradu či Lánské obory.  
Hradní profil? "Falešný a toxický"  
Kdo videa natáčí, nakonec loni v říjnu řekla HlídacíPes.org sama Alexandra Mynářová: "Na tvorbě 
videoreportáží se podílím já s tiskovým mluvčím KPR. Pracujeme bez nároku na honorář a se soukromou 
technikou (tzn. s telefony)." Následně oznámila, že další videa už natáčet nebude, protože odchází do 
Českého rozhlasu jako moderátorka pořadu Slavné dvojice. Za zmínku stojí, že rozhlas Mynářové 
výslovně zakázal bavit se s hosty o politice.  

https://www.forum24.cz/hrad-se-stale-nehlasi-k-videim-na-svem-youtubovem-profilu-spolek-chce-hradni-kanal-nechat-zrusit/
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"Hosty pořadu nebudou politici ani jiné osoby aktivně angažované v ovlivňování veřejných pravidel a 
rozhodování. Obsahově se pořad nebude zabývat politikou ve smyslu státních záležitostí, správy věcí 
veřejných a činností v oblasti řízení vnitrostátních záležitostí nebo zahraničních vztahů a činností 
spočívajících v účasti politických subjektů (politických stran, hnutí, skupin, jedinců) na státních 
záležitostech," stojí ve smlouvě s manželkou hradního kancléře.  
 

Po odchodu Mynářové hradní youtube kanál na řadu měsíců ztichnul a kancléř Mynář se ke svým 
kauzám či k médiím, která je pokrývají, vyjadřuje v rubrice "Vyvracíme dezinformace" na hradním webu.  
 

Spolek Kverulant přesto požaduje, aby YouTube celý hradní kanál, momentálně de facto neaktivní, 
zrušil. "V tomto případě dochází k jednoznačnému zneužívání cizí identity. Identity, která vlastně patří 
široké veřejnosti, a nikoliv problematickému vlekaři z Osvětiman, který si pravděpodobně na youtube 
zřídil kanál, jejž vydává za oficiální profil Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky," píše spolek.  
 

Připomíná, že předstírání cizí identity může být důvodem pro sankce či rovnou zrušení kanálu. "Bez 
ohledu na zájmy toho, kdo si výrobu materiálů pro zmíněný kanál zaplatil, (…) považuje Kverulant 
zrušení toxického profilu ‚Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky‘ za nanejvýš správné," tvrdí 
Kverulant s tím, že se již v této věci obrátil na YouTube i na společnost Google, pod kterou server patří.  
Převzato s laskavým svolením redakce serveru HlídacíPes.org.  
URL| https://www.forum24.cz/hrad-se-stale-nehlasi-k-videim-na-svem-youtubovem-profilu-spolek-
chce-hradni-kanal-nechat-zrusit/  

« zpět na obsah   
    
   

210. Je Hrad veřejným prostranstvím? Nejvyšší správní soud zrušil kvůli procesní 
chybě verdikt      

31.08.2021  irozhlas.cz - ČTK  
klíčová slova: Kverulant (2); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Nejvyšší správní soud prozatím nezodpoví spornou otázku, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným 
prostranstvím. Sice už rozhodl o kasačních stížnostech ministerstva vnitra a Správy Pražského hradu a 
zrušil verdikt Městského soudu v Praze, důvody jsou však jen procesní. Pochybení spočívalo v tom, že 
Městský soud v Praze nepřizval do řízení Správu Pražského hradu.  
 

"Materiální podmínka účasti stěžovatelky na řízení byla splněna a soud ji měl vyzvat, aby uplatnila práva 
osoby zúčastněné na řízení," stojí v rozhodnutí, které je dostupné na úřední desce. Městský soud v 
Praze musí rozhodovat znovu a napravit pochybení.  
 

Protože Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek v důsledku procesní vady, nemohl se zabývat dalšími 
námitkami, a to zejména otázkou, zda místo konání shromáždění je, či není veřejným prostranstvím, 
plyne z odůvodnění.  
 

Na městský soud se původně obrátil se žalobou Vojtěch Razima z obecně prospěšné společnosti 
Kverulant.org. Právě Kverulant dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti. To, že prezident Miloš 
Zeman Hrad od loňského října zcela uzavřel, považovala obecně prospěšná společnost za "ukázku 
arogantního a papalášského chování".  
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-verejne-prostranstvi-nejvyssi-spravni-soud_2108310925_pj
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Prezidenta nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat v areálu Hradu 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
 

Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusejí žádat hradní správu o souhlas. Nyní už je areál přístupný, ale vnitro ani Správa 
Pražského hradu s názorem městského soudu nesouhlasí, proto podaly kasační stížnosti.  
 

Vnitro ve stížnosti poukazovalo na to, že areál je obklopený hradbami, přístupný jen střeženými 
branami, vzhledem k sídlu prezidenta má významná bezpečnostní specifika a v minulosti nebyl 
konsenzuálně vnímaný jako místo setkávání veřejnosti či místo konání veřejných shromáždění. Jde prý 
hlavně o sídlo hlavy státu, kulturní památku a turistický cíl.  
 

"Neshledáváme pak veřejné subjektivní právo, resp. soudně vymahatelný nárok na změnu takového 
určení soudní cestou. Krom bezpečnostních, památkových aj. hledisek jde do značné míry o rozhodnutí 
politické, nikoliv právní," stálo ve stížnosti ministerstva.  
URL| https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prazsky-hrad-verejne-prostranstvi-nejvyssi-spravni-
soud_2108310925_pj  

« zpět na obsah   
    
   

211. Babiš na svůj slib zapomněl. Mobilní data zůstala drahá, Češi jsou na dně Evropy  
    

01.09.2021  denikn.cz - Jan Úšela  
klíčová slova: Kverulant; org; Organizace  

 

Odkaz na originál   

Andrej Babiš Čechům slíbil příchod čtvrtého operátora, který by tlačil na zlevňování mobilních služeb. 
Klíčem měla být aukce nových kmitočtů pro sítě páté generace. Její chaotický průběh byl ale jednou z 
příčin, proč ke změně nedošlo. Od kdysi ostře sledovaného tématu dávají politici před volbami ruce 
pryč. Český telekomunikační úřad ho ale překvapivě znovu vrací do hry.  
 

Proč nejsou v Česku mobilní data stejně levná jako v Polsku? "Drzá odpověď z mé strany, za kterou se 
omlouvám: Chcete služby jako v Polsku – odjeďte do Polska," odpověděl před čtyřmi lety v online 
rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz Lubomír Bokštefl, náměstek ministra průmyslu zodpovědný za 
elektronické komunikace. Jen dva týdny nato byl ze své funkce odvolán, stejně jako jeho šéf, ministr Jan 
Mládek.  
 

Mobilní data byla problematickým tématem i pro pozdější šéfku resortu Martu Novákovou, podle níž za 
jejich cenu může nadměrné využívání wifi sítí. Ve funkci skončila dva měsíce po tomto výroku.  
 

Snaha o zlevnění dat byla před pár lety ostře sledovaným politickým tématem. Ministři se například 
trumfovali v tom, jak nízké ceny firemních tarifů dokážou pro své úřady u T-Mobilu, Vodafonu či O2 
nasmlouvat. Nezisková organizace dTest uspořádala aukci na výhodný tarif pro skupinu přihlášených sto 
tisíc zájemců.  
 

Nyní je situace zcela jiná. Neziskovky už mobilní data neřeší. Nezmiňuje je žádný z programů stran, které 
mají šanci se na podzim dostat do Sněmovny. A v kampani o nich nemluví ani kandidáti.  
 

Na první pohled to dává smysl. Tarifů s neomezenou porcí internetu, po nichž experti léta volali, se Češi 

https://denikn.cz/688356/tento-vlak-uz-odjel-ctvrteho-operatora-se-cesi-za-babise-nedockali-ceny-zustavaji-vysoke/
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už dočkali. Nabízí je všichni tři hlavní operátoři. Jenže ceny zůstávají na evropské poměry vysoké.  
 

V předešlých letech české zákazníky data stála skoro nejvíc z občanů EU. Teď je cena mobilního 
internetu jedenáctá nejvyšší z 27 států Evropské unie. Ukazuje to mezinárodní šetření finské analytické 
společnosti Rewheel Research.  
 

Z analýzy vyplývá, že mediánová cena jednoho gigabytu (GB) dat nyní v Česku dosahuje 41 korun. To je 
třikrát nižší číslo než v nejdražším Portugalsku. K celounijnímu průměru 24 korun je stále dost daleko.  
 

Pokud se ovšem vedle ceny na jeden gigabyt zohlední i kvalita mobilních dat, zůstává země stejně jako v 
minulosti na dně evropského žebříčku. Research Rewheel srovnal, kolik dat Evropané od svých 
domácích operátorů dostanou za cenu 30 eur (763 korun). Zohlednil přitom jen tarify nabízející alespoň 
tisíc minut volání a rychlost připojení od deseti megabitů za sekundu, která umožňuje využívat hlavní 
internetové služby bez příliš dlouhého načítání.  
 

Podle těchto parametrů lze za 30 eur hned ve třinácti unijních zemích nakoupit balíčky s neomezenými 
daty. Češi ale za stejnou sumu od svých operátorů v průměru získají jen tarif s deseti gigabyty internetu, 
což je řadí na předposlední místo před Řeky. V Polsku, kam české zákazníky před lety posílal náměstek 
Bokštefl, získají uživatelé patnáctkrát více.  
 

Neomezená data s omezením  
 

Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD chtěla podle svého programového prohlášení "co největší konkurenci 
na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zkvalitnění služeb". Po zmíněném PR průšvihu 
ministryně Novákové se vláda inspirovala u spotřebitelského spolku Telefonující.cz. Jedním z jeho 
návrhů bylo úplné zrušení pokut za předčasné ukončení smlouvy s operátorem. Spolek očekával, že se 
tím více rozhýbe konkurence a s tím i zlevňování.  
 

Opatření, které ve svém programu měla i opoziční TOP 09 a krátce po Telefonujících ho ohlásili i Piráti, 
vláda bleskově zapracovala do chystané novely telekomunikačního zákona, kterou v březnu 2019 
poslala do Sněmovny.  
 

Novela měla být původně pouze technickou úpravou zákona přejímající již schválená celounijní pravidla. 
Nově navržená prospotřebitelská opatření z ní udělala terč operátorů. Usnadněním přechodů mezi 
poskytovateli by se lidé přestali ohlížet na dvouleté smluvní závazky. Telekomunikační firmy by tak 
ztratily jistotu dlouhodobých kontraktů, což kritizovaly.  
 

Politici ani média ale těmto argumentům nenaslouchali. Nejspíše proto velká trojka ještě během 
projednávání nakonec schválené novely udělala nečekaný krok. Do Česka tak dorazily tarify s 
neomezeným množstvím dat. V červnu 2019 je začaly nabízet společnosti T-Mobile a Vodafone, v září se 
k nim přidalo také O2. U všech tří firem ale byl ukrytý nějaký háček.  
 

Vodafone nejprve datově neomezené balíčky nabídl jen skupinám dvou a více lidí. Dvojice za takový tarif 
zaplatila skoro 2400 korun, v nichž byla započtená také cena internetu na doma.  
 

Problém byl také v rychlosti internetového připojení v telefonu. Zástupci operátora napřed novinářům 
řekli, že data proti běžné rychlosti poběží zhruba šestkrát pomaleji. Pak ale vyšlo najevo, že rychlost je 
ještě nižší. V základní verzi byla snížená tak, že si lidé například nemohli přehrát video na YouTube. "K 
omezení jsme přistoupili proto, aby nedošlo k přetížení sítě," vysvětloval mluvčí Vodafonu Marek 
Steiger.  
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T-Mobile se možných technických problémů nebál. Všem zákazníkům dal na letní prázdniny neomezený 
mobilní internet zdarma. Na podzim firma na akci navázala stálou nabídkou datově neomezených tarifů 
pro jednotlivce. Rychlost připojení se v nich zpomalovala až po vyčerpání 50 GB dat. Cena ale byla 
vysoká, začínala na necelých 1300 korunách měsíčně.  
 

O2 nevýhody nabídek protivníků zkombinovalo. Nejlevnější tarif s neomezenými daty byl o dvě stovky 
levnější než u T-Mobilu. Člověk s ním ale mohl surfovat jen rychlostí pěti megabitů za sekundu, což bylo 
osmkrát pomalejší než rychlost tehdejší operátorovy LTE sítě.  
 

V Evropě v té době bylo běžné, že se neomezené datové tarify cenově lišily podle rychlosti připojení. 
Takové balíčky ale v zahraničí vyšly výrazně levněji. "Nedávno spuštěné tarify v Česku, z nichž některé 
zahrnují neomezený objem dat, konkurenceschopnost trhu výrazně nezlepšily," zhodnotila situaci 
analytická firma Research Rewheel ve studii z října 2019.  
 

Česko hledá čtvrtého operátora  
 

Vedle změny pravidel v přechodu ke konkurenci se rýsovala šance na podstatnější zlepšení. Evropská 
komise v roce 2016 spustila iniciativu podporující budování nových superrychlých sítí páté generace 
(5G). V nich se data přenášejí až stokrát rychleji než v nyní nejrozšířenějších sítích LTE. Proto se od 
nového standardu očekává, že přispěje k rozvoji samořiditelných aut nebo dalšímu rozšíření 
internetových čidel v továrnách.  
 

Kvůli jejich výstavbě se muselo dosavadní televizní vysílání "přestěhovat" na jiné frekvence. O uvolněné 
kmitočty se pak měli ve státních dražbách utkat mobilní operátoři. V Česku se tak otevřela příležitost 
pro příchod nového vyzývatele tří hlavních hráčů.  
 

Koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD se o lákání čtvrtého operátora ve svém programovém prohlášení přímo 
nezmínila. Opakovaně o něm ale mluvili premiér Babiš i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO), který 
nahradil Martu Novákovou.  
 

"Netajíme, že se připravuje tendr na dalšího operátora. Zájem je," prohlásil v červnu 2019 Havlíček. Dva 
měsíce předtím se premiér Babiš pochlubil schůzkou se šéfem americké telekomunikační společnosti 
AT&T.  
 

Šéf Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák později prozradil, že se o soutěž původně zajímal 
rumunský operátor Digi. Vedle něj také loterijní Sazka, stejně jako telekomunikační společnosti Nordic 
Telecom a České Radiokomunikace. V březnu 2020 se k nim přidal i polostátní ČEZ. Ten stejně jako Sazka 
či Nordic provozuje menšího, takzvaného virtuálního operátora.  
 

I telekomunikační úřad se zpočátku nastavením podmínek o přilákání čtvrtého operátora snažil. 
Předmětem dražby byly kmitočty v pásmech 700 megahertz a 3,5 gigahertz. První ze zmíněných 
frekvencí slouží k pokrytí větších území. Ty druhé jsou zase vhodné lokálně. Umožňují, aby se například 
ve městech síť pod náporem velkého množství uživatelů nepřetížila.  
 

Pro nováčka bylo klíčové získat frekvence v prvním zmíněném pásmu. Bez nich by signál napříč 
republikou nerozšířil. Přitom se očekávalo, že právě o tento typ kmitočtů se v dražbě povede největší 
boj. Vyzývatel by se neobešel ani bez druhého typu frekvencí pro pokrytí hustě osídlených oblastí. U 
pásma 3,5 GHz se ovšem předpokládalo, že v něm kmitočty vedle současných hráčů snadno získají také 
další, především drobní zájemci. Vyvolávací ceny tam byly násobně nižší než u "sedmistovky".  
 

Podle první verze podmínek aukce mohl čtvrtý operátor počítat s dvěma zásadními výhodami. V pásmu 
700 MHz pro něj bylo předem vyhrazené místo, aby se nemusel v dražbě přebíjet s velkou mobilní 
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trojkou. V případě úspěchu v soutěži by navíc získal takzvaný národní roaming. Tedy záruku, že mu 
dosavadní lídři musí na několik let pronajmout své stávající sítě. Opatření by nováčkovi umožnilo hned 
od začátku nabízet své služby. Nemusel by tedy několik let čekat, než si vystaví vlastní vysílače.  
 

Telekomunikační úřad tento plán zveřejnil v červnu 2019 a na podzim chtěl s dražbou začít. Jenže 
ministerstvo průmyslu chtělo ještě čekat na více zájemců a termín se posouval.  
 

V prosinci pak Havlíčkův úřad argumentoval, že nastavená podoba dražby nejspíš nenaláká žádného 
operátora z ciziny. Proto telekomunikačnímu úřadu ministerstvo doporučilo podmínky soutěže změnit.  
 

Zasáhnout do chodu nezávislého úřadu Havlíček ani vláda nemohli. V pravomoci kabinetu bylo ale 
odvolání jeho šéfa. Jaromír Novák svůj konec očekával, nakonec rezignoval sám před jednáním vlády 
vypsaném na konec ledna 2020. Při něm se měl vedle jeho dalšího působení probírat i materiál 
ministerstva požadující revizi scénáře dražby.  
 

"Navrhované změny dle mého přesvědčení nepovedou ke zlepšení konkurenčního prostředí," napsal 
Novák v rezignačním dopise v narážce na zmíněný dokument. Ten vláda projednala v utajeném režimu. 
Už odstoupivšího Nováka, který nebyl na jednání přizván, navíc z čela úřadu ještě sama odvolala, čímž 
způsobila administrativní zmatek. Ministr Havlíček utajené zasedání hájil tím, že přípravy aukce 
vykazovaly "nestandardní prvky", na něž podle jeho slov upozornily zpravodajské služby.  
 

Co všechno je Kellnerovo  
 

Vládu znepokojovala možnost, že by se jako nováček do soutěže zapojil jediný menší tuzemský zájemce. 
"Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je nulový," vysvětloval razantní změnu Havlíček.  
 

Ministr domácího zájemce přímo nejmenoval. Nejvážnějším kandidátem na pozici čtvrtého operátora 
byl ale český Nordic Telecom. Operátor dříve známý jako Air Telecom či U:fon měl oproti dalším 
zájemcům výhodu – v Česku už provozoval vlastní celostátní síť. Ta fungovala výhradně pro firmy či 
úřady, Nordic ji ale mohl inovovat pro účely 5G a nabízet přes ni mobilní služby běžným spotřebitelům. 
Nemusel tak stavět na zelené louce.  
 

Vláda ale viděla problém v tom, že Nordic vlastní Tomáš Otruba. Ten jako právník v roce 2013 řídil pro 
finanční skupinu PPF akvizici operátora O2. Spekulovalo se proto o tom, že Otrubova firma je na skupinu 
nejbohatšího Čecha napojená a že jde jen o "B tým" známějšího O2. Nordic takové dohady vždy striktně 
odmítal s tím, že ho vlastní Otruba a vedle jeho peněz se firma spoléhá na podporu od investiční skupiny 
J&T. Vláda se přesto rozhodla možné napojení na PPF prověřit.  
 

"Řešila se otázka, zda některý operátor není navázaný na jiného, konkrétně Nordic Telecom a O2," 
odhalil Deníku N po své rezignaci bývalý šéf telekomunikačního úřadu Novák. "Ačkoliv je dokument v 
režimu utajení, vyplývá z něj, že není potřeba žádného operátora z aukce vylučovat," dodal. Podle 
zákulisních informací se přesto Babiš možného spojení Nordicu a PPF stále obával.  
 

Dražba šitá na míru  
 

S odchodem Nováka se podoba klíčové soutěže zásadně změnila. Nová šéfka telekomunikačního úřadu 
Hana Továrková se rozhodla, že se o lákání velkého čtvrtého operátora už pokoušet nebude. V souladu s 
postojem vlády chtěla dát prostor spíše většímu počtu menších nováčků. Kandidát na pozici nového 
celostátního hráče přišel o jednu z hlavních výhod – vyhrazené místo v klíčovém plošném pásmu 700 
MHz. V dražební bitvě s ekonomicky silnými protivníky v podobě O2, T-Mobilu a Vodafonu tak mohl 
snáze prohrát.  
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Nové podmínky obsahovaly ještě jednu zásadní změnu. Garantovaný pronájem infrastruktury v podobě 
národního roamingu telekomunikační úřad nově sliboval i menším lokálním hráčům. Zájemcům o 
celorepublikové poskytování mobilních služeb nově stačilo vysoutěžit místo v levnějším pásmu 3,5 GHz.  
 

Vlastní síť stavět nemusel – stačilo mu, aby si ji v rámci národního roamingu pronajal od někoho z velké 
mobilní trojky. Zájemce o pozici čtvrtého celoplošného operátora by národní roaming také získal. Ovšem 
jen do doby, než si svou síť za desítky až stovky miliard korun vystaví. Proto pro něj bylo lepší se do 
budování vlastních vysílačů raději nepouštět.  
 

Experti upozorňovali, že výhodou čtvrtého operátora měla být právě vlastní infrastruktura. Zaručovala 
by mu nezávislost na zavedených lídrech trhu a umožnila vést vlastní cenovou politiku. S tím menší 
virtuální hráči počítat nemohli. Byli by totiž závislí na velkoobchodních cenách operátorů, jejichž sítě by 
si pronajímali.  
 

Právě o upravení podmínek aukce ve prospěch virtuálních operátorů ministra Havlíčka v lednu 2020 
žádalo sdružení malých poskytovatelů internetových a mobilních služeb Český telekomunikační klastr. 
Havlíček vzal nápad za svůj a doporučil ho telekomunikačnímu úřadu.  
 

Čtrnáct dní poté do jeho čela dosedla Hana Továrková, která ještě měsíc předtím seděla v 
představenstvu Českého telekomunikačního klastru. Ministr odmítl, že by se nechal touto organizací 
zlobbovat. "To, že je aukce špatně nastavená, nám chodilo z mnoha stran. Třeba poskytovatel Poda 
poslal dopis, proč do soutěže nepůjde," řekl Hospodářským novinám.  
 

I s tímto virtuálním operátorem přitom byla Továrková spjatá. V rámci své advokátní kanceláře například 
firmě dodávala právnické služby. Šéf Pody Martin Šigut stál navíc i v čele zmíněného klastru a s novou 
šéfkou telekomunikačního úřadu ho pojily i další podnikatelské vazby.  
 

Deník N tehdy zjistil, že Továrková zůstává v několika firmách, což se podle zákona o střetu zájmů 
neslučuje s jejím postavením. Předsedkyně rady telekomunikačního úřadu odmítla, že by pochybila. "V 
advokátní činnosti nepokračuji. U některých společností byla rezignace podána, u některých k tomu byly 
zahájeny kroky," řekla Továrková krátce po nástupu do funkce.  
 

Organizace Kverulant.org na ni loni v březnu podala oznámení o spáchání přestupku kvůli porušení 
zákona o střetu zájmů. Šéfka telekomunikačního úřadu podle Kverulanta své advokátní či firemní 
aktivity neukončila včas.  
 

Přestupkové řízení vedl magistrát města Brna, kde má Továrková trvalý pobyt. Po více než roce dospěl k 
závěru, že své původní byznysové pozice skutečně opustila až po zákonném limitu. Zároveň ale 
konstatoval, že se všech sporných postů nakonec vzdala, takže přestupkové řízení zastavil. Pozicí 
Továrkové v čele úřadu kauza neotřásla. Ministerstvo průmyslu se za ni postavilo.  
 

(Polo)státní operátor ČEZ  
 

V červnu loňského roku se nový směr aukce opět zcela otočil, když zájem o účast nečekaně ohlásila 
polostátní energetická společnost ČEZ. "Několik let už máme malého virtuálního operátora Mobil od 
ČEZ. A vedle toho celou síť optických datových vláken. Posílením v telekomunikacích se velmi vážně 
zaobíráme," vysvětlil v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéf firmy Daniel Beneš. Role čtvrtého operátora by 
podle něj společnosti dávala "za jistých okolností" ekonomicky smysl. Telekomunikační experti nicméně 
byli plánem energetické společnosti zaskočení.  
 

V zákulisí se hovořilo spíše o jiné motivaci. ČEZ do dražby údajně vyslal jeho většinový akcionář – stát. To 
Beneš odmítl. Nová a finální pravidla mobilní soutěže ale tuto verzi nepřímo potvrzovala.  
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Telekomunikační úřad pro nového celostátního operátora vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 
MHz. Toto opatření tak znovu vrátil do hry poté, co ho v březnu zavrhl. K tomu úřad novému uchazeči 
přidal záruku, že bude moci z aukce za určitých okolností bez sankcí odstoupit. Obě věci žádal jak ČEZ, 
tak ministerstvo průmyslu.  
 

Stát by se prostřednictvím energetického obra mohl přímo angažovat v tlaku na snižování cen mobilních 
tarifů. Jak ale upozorňovali odborníci, Česko by pak mohlo čelit žalobám ostatních operátorů stěžujících 
si na nedovolenou státní podporu jejich nového polostátního konkurenta.  
 

ČEZ v tom zřejmě problém neviděl, účast v aukci vážně zvažoval. Beneš se nechal slyšet, že firma už 
hledá partnera z oboru. V zákulisí se hovořilo o rakouském operátorovi A1 nebo francouzském Orange. 
Podle Hospodářských novin dokonce ČEZ jednal o koupi české pobočky Vodafonu. Z námluv ale nic 
nebylo a polostátní podnik nakonec přihlášku do dražby vůbec nepodal.  
 

Vítězové a poražení  
 

Po měsících průtahů, výměně šéfa a třech verzích podmínek Český telekomunikační úřad 5G aukci 
spustil v srpnu 2020. Do soutěže se nakonec přihlásilo sedm uchazečů, uspělo jich pět. Dražba probíhala 
až do listopadu, její výsledky ale žádné velké překvapení nepřinesly.  
 

Klíčové kmitočty v pásmu 700 MHz nutné pro celostátní pokrytí novým signálem vysoutěžila trojice 
tradičních lídrů trhu – T-Mobile, O2 a Vodafone. Žádný zájemce o post čtvrtého velkého operátora 
neuspěl.  
 

Zmíněná trojice získala i frekvence v pásmu 3,5 GHz. Doplnily je dvě další firmy – již zmiňovaný Nordic 
Telecom a CentroNet z investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Oba nováčci budou moci 
5G šířit ve městech, celostátní vlastní sítě si ale nevybudují. Spolehnout se musí na jejich případný 
pronájem.  
 

Do soutěže se vedle ČEZ nepřihlásila ani Sazka nebo České Radiokomunikace. Virtuální operátor Poda 
naopak přihlášku podal, ale neuspěl. Stejně dopadla i firma Sev.en Innovations finančníka Pavla Tykače.  
 

Celkem aukce státu vynesla 5,6 miliardy korun, jen o necelá čtyři procenta více, než byla vyvolávací cena 
kmitočtů. Ve srovnání s předešlou dražbou LTE frekvencí tak stát vydělal skoro o tři miliardy méně.  
 

Odborníci předem upozorňovali, že nastavená pravidla silného nováčka z účasti v soutěži spíše odradí. 
Výsledek to potvrdil. "Čtvrtý operátor s vlastními kmitočty by samozřejmě na trhu způsobil jinou 
dynamiku, než je v současnosti. Tento vlak už ale odjel. Stát si velkého čtvrtého hráče nepřál, tak ho 
nemá," říká nyní Ondřej Malý, telekomunikační analytik a bývalý radní ČTÚ.  
 

Telekomunikační úřad a ministerstvo průmyslu 5G dražbu označují za úspěch. Podle Továrkové by díky 
jejím výsledkům mohly ceny na mobilním trhu výhledově klesnout až o pětinu. "Na rozdíl od minulosti 
tato aukce nesázela vše jen na variantu příchodu velkého čtvrtého operátora, ale přinesla i další 
nástroje, jak na snižování cen tlačit," řekl Deníku N ministr Havlíček.  
 

Konkurence podle něj vzroste díky příchodu tří menších poskytovatelů – Nordiku, CentroNetu, ale i 
Pody. Ostravský virtuál v aukci propadl – nárok na poskytování mobilních služeb v celé zemi přesto 
získal. Pravidla soutěže národní roaming vedle vítězných drobných operátorů slíbila i firmě, která už 
dříve získala kmitočty v podobném frekvenčním pásmu. A právě takovou společností je Poda, historicky 
spjatá se šéfkou telekomunikačního úřadu.  
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Ostravský virtuální operátor zatím neví, zda se chce stát konkurentem lídrů trhu. Deníku N se se zástupci 
Pody nepodařilo spojit. Šéf a majitel firmy Martin Šigut předloni řekl, že jeho společnost takové ambice 
nemá.  
 

Další účastník aukce, CentroNet ze skupiny Kaprain, je jedním z největších internetových poskytovatelů 
v Česku. Krátce po úspěchu v 5G dražbě společnost oznámila, že zvažuje vstup také na trh s mobilními 
službami. Jak se k věci staví nyní, firma nechce komentovat.  
 

Nordic Telecom je sdílnější. "Jednání o využití národního roamingu jsme již zahájili. Počítáme s tím, že 
mobilní služby zákazníkům nabídneme během roku 2022," říká mluvčí společnosti Lukáš Šiml.  
 

Virtuální operátoři bez vlastní sítě, kteří si infrastrukturu pronajímají od velké trojky, nejsou v Česku 
ničím novým. V zemi takových poskytovatelů působí kolem stovky. "Byznys virtuálů je závislý na tom, 
zda jim dá hostující operátor dobrou nabídku a zda podmínky z aukce dokáže regulátor vynutit. Ani 
jedno zatím na českém trhu moc nefungovalo," upozorňuje expert Malý.  
 

Boj za levnější data už netáhne  
 

Před říjnovými volbami do Sněmovny se téma ceny mobilních tarifů v kampaních a programech stran 
vůbec neobjevuje. Přestalo být prioritou. "Na rozdíl od premiéra Babiše jsme se rozhodli neslibovat 
extrémně levné tarify, protože to při znalosti trhu prostě nejde," říká pirátský poslanec Martin Jiránek.  
 

"Jedinou rozumnou cestou je tlak na lepší fungování konkurenčního prostředí. O to víc mě mrzí, že 
výběrové řízení nepřineslo do ČR dalšího silného operátora. Zaměříme se na efektivní působení státního 
regulátora, tak aby bylo méně zbytečných omezení a větší podpora konkurenčních prvků," vysvětluje 
Martin Kupka (ODS) kandidující za koalici Spolu.  
 

Oba volební bloky se v oblasti telekomunikací hodlají zaměřit hlavně na zjednodušení výstavby 
optických internetových sítí, aby se rychlé pevné připojení dostalo do více domácností. Podobný plán 
má i ČSSD. V možnost zlepšit situaci na mobilním trhu doufají i komunisté. "Naším řešením je tvrdý 
přístup Českého telekomunikačního úřadu, který by pro největší hříšníky z řad operátorů mohl vést až k 
odnětí licence," vysvětluje komunistický poslanec Leo Luzar.  
 

Premiér Andrej Babiš na otázky Deníku N k vývoji mobilního trhu a výsledku aukce nereagoval. K věci se 
naposledy vyjádřil v březnu při poslaneckých interpelacích. "Tady šlo o snížení cen. To nastalo a 
postupně to pokračuje. Takže čtvrtý operátor nebyl cíl," řekl Babiš.  
 

Podobně teď mluví i ministr průmyslu Havlíček, který vede kandidátku ANO v Jihočeském kraji. Havlíček 
uvádí statistiku telekomunikačního úřadu sledující vývoj průměrné ceny jednoho megabytu mobilních 
dat. Ta za poslední čtyři roky poklesla o více než 60 procent. "Klesají i ceny tarifů s neomezenými daty. 
Vodafone nedávno cenu takového tarifu snížil na 799 korun," připomíná ministr.  
 

V mezinárodním srovnání však stále platí, že tuzemské mobilní balíčky patří k těm dražším. Deník N 
srovnal nejvýhodnější nabídky s porovnatelnými podmínkami, které zákazník na daném trhu získá za 
cenu kolem 500 korun. Češi jsou na tom oproti sousedním národům nejhůř.  
 

Nejvýhodnější tarify za cenu kolem 500 korun  
 

Česko – 2 GB (Můj svobodný tarif M, T-Mobile, 525 Kč)  
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Německo – 3 GB (tarif O2 Free S, operátor O2, 509 Kč)  
 

Rakousko – 10 GB (tarif Perfekt M, operátor Drei, 583 Kč)  
 

Polsko – 150 GB (tarif Solo Homebox, operátor Play, 419 Kč)  
 

Slovensko – neomezená data (tarif Sloboda ? +, operátor 4ka, 562 Kč)  
 

Hnutí ANO zatím nezveřejnilo klasický předvolební program. Za ten lze zatím považovat jen premiérovu 
knihu Sdílejte, než to zakážou. Babiš se v ní telekomunikacím věnuje okrajově. Připomíná ale, že jeho 
vláda prosadila novelu rušící pokuty za předčasné ukončení smlouvy s operátorem.  
 

Opatření platné od loňského dubna si odborníci pochvalují. Díky němu se podle nich podařilo více 
rozhýbat stojatý mobilní trh, což potvrzují i čísla telekomunikačního úřadu. Loni operátora změnilo 493 
tisíc Čechů, o desetinu více než rok předtím.  
 

"Záměr byl, aby si operátoři více konkurovali, což se podle mě děje," říká expert Malý. "Podle mě se 
touhle změnou jen nepatrně narovnal pokřivený stav. Efekt je jen kosmetický," kontruje Svatopluk 
Bartík, zakladatel spotřebitelské organizace Telefonující.cz, která svým nápadem na zrušení smluvních 
pokut vládu inspirovala. Pro Telefonující, fungující od roku 2017, šlo o dílčí návrh. Hlavním cílem bylo 
podpořit příchod čtvrtého operátora. "Po zmařené aukci náš spolek činnost ukončil. Podle nás šlo o 
jediný systémový způsob, jak situaci změnit k lepšímu," dodává Bartík.  
 

Úřad hodlá omezit lídry trhu  
 

Šance na změnu k lepšímu ovšem podle telekomunikačního úřadu stále existuje. Továrková totiž před 
pár dny překvapivě oznámila, že její úřad právě dokončuje analýzu velkoobchodního trhu, která by 
mohla vést ke zlevnění mobilních dat. Klíčem je prý posílit postavení drobných poskytovatelů.  
 

"Domnívám se, že navrhneme stanovit strop pro velkoobchodní ceny, za které prodávají data tři 
současní velcí operátoři virtuálním operátorům. Regulace by pak mohla trvat po dobu tří až čtyř let," 
řekla Továrková Hospodářským novinám.  
 

Kvůli nařízenému snížení nákupních cen dat by virtuálové mohli snížit ceny nabízené spotřebitelům, 
čímž by se konkurence na trhu zvýšila. "Kdyby to tak dopadlo, byli bychom moc rádi," chválí snahu 
úřadu šéf Asociace českých virtuálních operátorů Pavel Humpolík. "S ČTÚ to ale vždycky bylo tak, že se 
vlk nažral a koza zůstala celá," dodává už skepticky. "Za data jsme síťovým operátorům dlouho platili až 
desetkrát tolik, než kolik si účtovali od spotřebitelů. Asi po čtyřech letech jsme skrze regulátora dosáhli 
snížení velkoobchodních cen. To ale přišlo až potom, co velcí operátoři přišli s novými, levnějšími tarify, 
kterým jsme opět nemohli konkurovat."  
 

Analýzu velkoobchodního trhu chce mít úřad hotovou do konce září. Do půlky listopadu pak Továrková 
hodlá návrh nové cenové regulace zaslat ke schválení Evropské komisi. O stejnou věc se už před čtyřmi 
lety pokusilo předešlé Novákovo vedení. U Komise ale tehdy nepochodilo.  
 

"Operovali jsme s čísly z roku 2016, kdy všichni hlavní operátoři nabízeli shodný tarif s 1,5 GB dat. Chtěli 
jsme proto zahájit cenovou regulaci, aby se trh s daty rozhýbal. Jenže zástupci Komise nám 
argumentovali tím, že je v Česku asi 140 virtuálů, takže je konkurence veliká," vzpomíná Jaromír Novák.  
 

Nynější snahy úřadu podle něj dopadnou stejně a k zastropování velkoobchodních cen nedojde. Na 
základě pravidel Komise může úřad regulaci spustit, pokud mimo jiné prokáže, že hlavní operátoři brání, 
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aby na trh vstoupili noví hráči. "Jenže sám úřad říká, že po 5G aukci tady vzniknou noví operátoři. Navíc 
se odvolává na mezinárodní studii, podle které u nás ceny tarifů klesají," vyjmenovává Novák.  
 

Současné vedení úřadu se ale opakování neúspěšné snahy o regulaci neobává. "Pan bývalý předseda by 
měl nejlépe vědět, proč za jeho vedení úřad práci na analýze nedokončil. Z EU opakovaně zaznívají 
signály, že by regulace byla nařízena, pokud by byl býval proces analýzy řádně dokončen," oponuje 
mluvčí úřadu Tereza Meravá.  
 

Případné zlevnění na spotřebitelském trhu, které úřad spojuje s výsledky 5G aukce, se podle ní dá 
očekávat nejdříve za tři roky vzhledem k tomu, jak dlouho výstavba nové mobilní infrastruktury potrvá. 
"Je tedy třeba neotálet, řešit současnou situaci a činit postupné kroky," dodává Meravá.  
 

Zástupci velké mobilní trojky s plány regulátora nesouhlasí. "Názor paní předsedkyně Továrkové 
považujeme za nesprávný už jen z toho důvodu, že předem komentuje, jak probíhající analýza dopadne. 
Velkoobchodní trh je funkční," říká mluvčí O2 Kateřina Mikšovská. Vodafone se podle svých slov 
virtuálním operátorům snaží "vytvářet prostor pro růst". T-Mobile zase tvrdí, že si jeho aktuální 
velkoobchodní nabídku virtuálové chválí. Pokud ale ČTÚ novou regulaci velkoobchodních cen prosadí, 
firma se jí podřídí.  
 

URL| https://denikn.cz/688356/tento-vlak-uz-odjel-ctvrteho-operatora-se-cesi-za-babise-nedockali-
ceny-zustavaji-vysoke/  

« zpět na obsah   
    
   

212. Církev mediálně lynčují marxisté, maoisté a anarchisté, bouří se Duka      

10.09.2021  zpravy.iDNES.cz - ajez  
klíčová slova: Kverulant; org; Spolek  

 

Odkaz na originál   

"V celosvětové společnosti probíhá barbarský a netolerantní zápas o převrat v naší civilizaci," uvedl v 
pátek na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti kardinál Dominik Duka s tím, že ideje 
marxismu, maoismu a anarchismu ohrožují základní principy křesťanství.  
 

"Základní principy, které vyrůstají z kolébky lidské kultury na křižovatce Afriky, Asie a Evropy, v rodišti 
Ježíše Krista, jsou odmítány a nahrazovány hodnotami, které jsou v převleku idejemi marxismu, 
maoismu, anarchismu," nechal se Duka slyšet v Budapešti.  
 

Jedná se přitom podle něj o ideologie, které popírají jakoukoli pravdu, tedy i římskokatolickou věrouku, 
kterou církev označuje za Pravdu s velkým P.  
 

Tyto ideologie zároveň podle kardinála využívají ve svém prosazování kromě zbraní a demagogie také 
moderní mediální lynč. Souhrnně ony praktiky označil za "ďábelské zbraně".  
 

"Mnozí se obávají, že tyto zbraně jsou nepřemožitelné. Víme však, že Slovo věčné Pravdy je 
nepřemožitelné! Skutečnost vždy odhalí všechny náhražky a napodobeniny. Připomenu slova, která nás 
spojila v našem zápase i vítězství v roce 1989: 'Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí'," dodal.  
 

Duka se svým projevem vystoupil na kongresu v pátek. Ještě před přednáškou udělil zlatou 
Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského Charlesi Maungovi Boovi za boj o svobodu církve a 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-mezinarodni-eucharisticky-kongres.A210910_152032_domaci_ajez
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základní lidská práva.  
 

Mediální lynč?  
 

Mezi oběti mediálního lynče zahrnuje Duka zřejmě i sebe samotného. Aspoň podle "kauz", kterým 
aktuálně média věnují pozornost. Spolek Kverulant.org například přišel se zjištěním, že kardinál 
tuneluje církev. Duka měl údajně převést církevní pozemky v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun na 
svou soukromou nadaci.  
 

Mediální prostor dostala také Dukova stížnost na uvedení dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. 
Provokativní hry měly dle něj diskriminovat křesťany a zasahovat do práva na svobodu vyznání.  
 

Duka trvá na omluvě, žene náznak orálního sexu k Ústavnímu soudu  
 

Kontroverzi vzbudil také Dukův rezolutní postoj k nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České 
televize.Volební výbor v těchto dnech doporučil Sněmovně jednomyslně odvolání Lipovské z rady, 
protože kandiduje za Volný blok a vede kandidátku v Pardubickém kraji a přesto neopustila místo v 
radě.  
 

"Možná ne de iure, ale de facto ztrácí svoji nezávislost," řekl k tomu například poslanec za ANO Patrik 
Nacher, proč podporuje, že má Lipovská skončit v Radě ČT. Lipovská prohlásila, že zákon neporušuje.  
 

Foto:  
Kardinál Dominik Duka v areálu Pražského hradu. Bude sloužit zádušní mši za Karla Gotta (12. 10. 2019).  
Michal Šula, MAFRA  
 

FotoGallery:  
Na oslavu osmdesátých narozenin bývalého prezidenta Václava Klause zamířil i kardinál Dominik Duka. 
(18. června 2021)  
Michal Růžička, MAFRA  
 

Kardinál zdůraznil statečnost Jana Nepomuckého, tato vlastnost je podle Duky potřeba i na cestě ze 
současné koronavirové krize. (15. května 2021)  
Jakub Štadler, MAFRA  
 

Hlavní mši celebroval kardinál Dominik Duka. (16. 5. 2021)  
Petr Eret, MF DNES  
 

Poslední rozloučení s vědcem Ivanem Havlem. Na snímku je kardinál Dominik Duka. (10. května 2021)  
Ladislav Křivan, MAFRA  
 

Mše na Zelený čtvrtek v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, které se dotkla koronavirová 
opatření. (1. dubna 2021)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Tradiční Svatojánské slavnosti Navalis se v Praze uskutečnily kvůli koronaviru v okleštěné podobě, 
bohoslužbu odsloužil kardinál Dominik Duka. (15. května 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

Tradiční Svatojánské slavnosti Navalis se v Praze uskutečnily kvůli koronaviru v okleštěné podobě, 
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bohoslužbu odsloužil kardinál Dominik Duka. (15. května 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

Tradiční Svatojánské slavnosti Navalis se v Praze uskutečnily kvůli koronaviru v okleštěné podobě, 
bohoslužbu odsloužil kardinál Dominik Duka. (15. května 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

Tradiční Svatojánské slavnosti Navalis se v Praze uskutečnily kvůli koronaviru v okleštěné podobě, 
bohoslužbu odsloužil kardinál Dominik Duka. (15. května 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

Tradiční Svatojánské slavnosti Navalis se v Praze uskutečnily kvůli koronaviru v okleštěné podobě, 
bohoslužbu odsloužil kardinál Dominik Duka. (15. května 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-mezinarodni-eucharisticky-
kongres.A210910_152032_domaci_ajez  

« zpět na obsah   
    
   

213. Kardinál Duka chce omluvu a tři miliony korun      

21.09.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant (3); org (3); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Kardinál Dominik Duka nelibě nese informace, které zveřejnila watchdogová organizace Kverulant.org: 
o tom, že na sklonku roku 2020 převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně 
čtvrt miliardy korun. Nyní soud doručil "Kverulantovi", respektive třem jeho zástupcům, Dukovou 
žalobu, v níž arcibiskup požaduje tři miliony korun a omluvu. Duka se už jednou pokusil dosáhnout 
soudního zákazu publikování popisu celé kauzy. U první instance uspěl, avšak odvolací soud letos v 
červenci předběžné rozhodnutí zrušil. Nyní Duka žádá finanční satisfakci a omluvu po třech konkrétních 
zástupcích Kverulant.org. Jeden z nich, Jan Urban (signatář Charty 77, spoluzakladatel Občanského fóra 
a člen správní rady obecně prospěšné organizace Kverulant.org a taktéž spolupracovník HlídacíPes.org) 
to komentuje lakonicky: "Smutný konec kdysi ctihodného muže."  
 

Náhledové foto: Jakub Plíhal, Aktuálně.cz  
URL| https://hlidacipes.org/kardinal-duka-chce-omluvu-a-tri-miliony-korun/  

« zpět na obsah   
    
   

214. Kverulant byl odsouzen za vyhrožování bombou před Hradem. Vždyť nelhal, 
zastal se ho nejvyšší žalobce      

23.09.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
klíčová slova: Razima (11); Kverulant (3); Razimovi (2); Razimu (2); Razimy; společnosti; spolku; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

K půlročnímu vězení a úhradě nákladů policejního zásahu odsoudil na jaře pravomocně soud aktivistu a 

https://hlidacipes.org/kardinal-duka-chce-omluvu-a-tri-miliony-korun/
https://domaci.hn.cz/c1-66978600-kverulant-byl-odsouzen-za-vyhrozovani-bombou-pred-hradem-vzdyt-nelhal-zastal-se-ho-nejvyssi-zalobce
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zakladatele obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten chtěl po strážnících, aby 
odtáhli dvě nepojízdná auta, jež sloužila jako nosič reklamy před vchodem do Pražského hradu. Bizarní 
telefonát, v němž Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", skončil nakonec jeho obviněním a 
následně odsouzením ze šíření poplašné zprávy, protože v telefonu nevyloučil, že by v uvedených 
autech mohla být uložená bomba.  
 

Nyní došlo k nečekanému zvratu. Razima podal proti pravomocnému verdiktu dovolání k Nejvyššímu 
soudu. Tam se jej zastalo i Nejvyšší státní zastupitelství. Razima podle něj během telefonátu policii 
sděloval jen pravdivé informace. A to svůj názor, že by v autech bomba být mohla. "Samotná policie 
mohla zvážit, zda prostory předmětných automobilů prověří, nebo ne," konstatoval žalobce Lumír Crha 
ve vyjádření k Nejvyššímu soudu a navrhl, aby odsouzení Razimy zrušil.  
 

Podle Nejvyššího státního zastupitelství by mohlo Razimovo odsouzení být nepříjemným precedentem, 
po němž by lidé zcela rezignovali na to, aby ohlásili nějakou podezřelou věc, a to z obavy, aby nebyli 
potrestáni. "Vedlejším výsledkem trestního postihu takovéhoto typu oznámení může být posílení 
lhostejnosti obyvatel, navzájem i vůči obci a státu," poukázal Crha.  
 

Úvaha, pouhá úvaha  
 

Případ se stal během prvního nouzového stavu na jaře 2020. Razima tehdy upozornil strážníky na vraky 
dvou aut na Hradčanském náměstí a požadoval, aby vozy s reklamou odtáhli. Šéf spolku Kverulant totiž 
roky bojuje proti nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné 
billboardy poblíž tuzemských silnic.  
 

V zaznamenaném telefonátu Razima říkal strážníkům, kteří umí dát jen botičku a nic jiného. Operátor 
tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na vyhrazeném stání a ani nebrání 
provozu, a tak je odtáhnout nemůžou. Mohla by to prý udělat jen policie z bezpečnostních důvodů.  
 

Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju."  
 

Strážníci o telefonátu informovali státní policii a ta Razimovi po 40 minutách zavolala a ptala se, jak 
došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý úsudek. Stojí takhle blízko Hradu, 
jsou opuštěná," uvedl.  
 

Zásah s desítkami strážníků  
 

Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 30 policistů a strážníků. A také vozidlo záchranky. Případ skončil před soudem, který 
letos v lednu Razimu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a přikázal mu také zaplatit 
náklady zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
 

"Poplašná zpráva, kterou policii sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala přitom na to, že Razima, který v 90. letech sloužil u policie a 
Bezpečnostní informační služby, si musel být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu.  
 

U soudu přitom vyšlo najevo, že jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu 
to bylo, ale soud odmítl zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
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Razima podal odvolání, v němž  
 

argumentoval například tím, že dřívější práce pro tajné služby by neměla být přitěžující okolností. 
"Naopak by mělo být zohledněno, že je z určité profesní deformace ostražitější k těmto jevům," uvedl 
Razimův advokát Daniel Schmied. Sám Razima navíc tvrdí, že myšlenka, že by v autech mohla být 
bomba, jej napadla až během konverzace s operátorem.  
 

"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval a poukázal na svou 
dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun ale odvolání velice rychle zamítl. "Od počátku je zjevné, že 
si uzurpoval domnělé postavení a určitým arogantním způsobem stupňoval svůj tlak na policii, aby 
konala tak, jak chce. A když to v první fázi nevycházelo, tak to vystupňoval do toho účelového okamžiku 
o těch bombách," konstatoval.  
 

Škoda, že jsem mu nemohl zvýšit trest  
 

Naznačil přitom, že Razima by měl dostat mnohem přísnější trest. Záchranáři, kteří museli na místo 
přijet, mohli v té době někde chybět. Zákonná sazba za trestný čin šíření poplašné zprávy se v době 
nouzového stavu zvyšuje na dva až osm let vězení. Prvoinstanční soud tak dal Razimovi trest pod spodní 
hranicí trestní sazby.  
 

"Trest je to velmi mírný. Ale vzhledem k tomu, že chybí odvolání státního zástupce, nemůžeme s tím nic 
činit," uvedl Pytloun. A poukázal na to, že podobně plané výhrůžky způsobují velké škody a ochromují 
nejen zasahující policii, ale i úřady, jichž se týkají. "I náš soud byl snad již stokrát po takovém ohlášení 
vyklizen. Složky policie byly zburcovány, ale ani jednou za těch 25 let nic nenašly," uvedl.  
 

Podle Nejvyššího státního zastupitelství ale upozornění na podobné podezření nemůže být trestným 
činem. Podle něj Razima sám o sobě o uložení bomby nemluvil – jen zmínil svoji úvahu o možné 
nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná.  
 

"Z popisu skutku neplyne podstatný znak dané skutkové podstaty – že se jednalo o informaci 
nepravdivou. Automobily skutečně stály poblíž Hradu a skutečně byly opuštěné," argumentovalo 
Nejvyššího státního zastupitelství. "Označil to pouze za svůj úsudek, o kterém výslovně sdělil, že je 
založený toliko na dvou shora uvedených pravdivých skutečnostech," dodalo.  
 

Úřad také vyjmenoval příklady, kdy by stíhání za podobné upozornění na možné nebezpečí bylo podle 
něj jednoznačně absurdní – třeba když zahrádkář, kterému voda zaplaví zahradu, upozorní na možnost 
protržení hráze rybníka. Nebo když člověk upozorní na to, že voda z vodovodu divně páchne.  
 

URL| https://domaci.hn.cz/c1-66978600-kverulant-byl-odsouzen-za-vyhrozovani-bombou-pred-
hradem-vzdyt-nelhal-zastal-se-ho-nejvyssi-zalobce  

« zpět na obsah   
    
   

215. Kverulant byl odsouzen za vyhrožování bombou před Hradem. Vždyť nelhal, 
zastal se ho nejvyšší žalobce      

23.09.2021  iHNed.cz - Marek Pokorný  
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klíčová slova: Razima (11); Kverulant (3); Razimovi (2); Razimu (2); Razimy; společnosti; spolku; Vojtěcha  
 

Odkaz na originál   

K půlročnímu vězení a úhradě nákladů policejního zásahu odsoudil na jaře pravomocně soud aktivistu a 
zakladatele obecně prospěšné společnosti Kverulant Vojtěcha Razimu. Ten chtěl po strážnících, aby 
odtáhli dvě nepojízdná auta, jež sloužila jako nosič reklamy před vchodem do Pražského hradu. Bizarní 
telefonát, v němž Razima tituloval strážníky jako "udatné zbrojnoše", skončil nakonec jeho obviněním a 
následně odsouzením ze šíření poplašné zprávy, protože v telefonu nevyloučil, že by v uvedených 
autech mohla být uložená bomba.  
 

Nyní došlo k nečekanému zvratu. Razima podal proti pravomocnému verdiktu dovolání k Nejvyššímu 
soudu. Tam se jej zastalo i Nejvyšší státní zastupitelství. Razima podle něj během telefonátu policii 
sděloval jen pravdivé informace. A to svůj názor, že by v autech bomba být mohla. "Samotná policie 
mohla zvážit, zda prostory předmětných automobilů prověří, nebo ne," konstatoval žalobce Lumír Crha 
ve vyjádření k Nejvyššímu soudu a navrhl, aby odsouzení Razimy zrušil.  
 

Podle Nejvyššího státního zastupitelství by mohlo Razimovo odsouzení být nepříjemným precedentem, 
po němž by lidé zcela rezignovali na to, aby ohlásili nějakou podezřelou věc, a to z obavy, aby nebyli 
potrestáni. "Vedlejším výsledkem trestního postihu takovéhoto typu oznámení může být posílení 
lhostejnosti obyvatel, navzájem i vůči obci a státu," poukázal Crha.  
 

Úvaha, pouhá úvaha  
 

Případ se stal během prvního nouzového stavu na jaře 2020. Razima tehdy upozornil strážníky na vraky 
dvou aut na Hradčanském náměstí a požadoval, aby vozy s reklamou odtáhli. Šéf spolku Kverulant totiž 
roky bojuje proti nelegální reklamě. A i jeho tlak přispěl k tomu, že před lety začaly mizet nebezpečné 
billboardy poblíž tuzemských silnic.  
 

V zaznamenaném telefonátu Razima říkal strážníkům, že umí dát jen botičku a nic jiného. Operátor 
tísňové linky ho zase opakovaně upozorňoval, že vozy nestojí na vyhrazeném stání a ani nebrání 
provozu, a tak je odtáhnout nemůžou. Mohla by to prý udělat jen policie z bezpečnostních důvodů.  
 

Při uvedeném argumentu Razima zbystřil. "Vidíte, eskaluje to tedy na policii, protože já mám důvodné 
podezření se domnívat, že v těch autech jsou bomby. To by šlo?" zeptal se a rozhovor ukončil slovy: 
"Tak ať to tedy nebouchne, děkuju."  
 

Strážníci o telefonátu informovali státní policii a ta Razimovi po 40 minutách zavolala a ptala se, jak 
došel k tomu, že by tam mohla být bomba. "Prostý úsudek, prostý úsudek. Stojí takhle blízko Hradu, 
jsou opuštěná," uvedl.  
 

Zásah s desítkami strážníků  
 

Vzápětí nastaly manévry, kterých se účastnili čtyři pyrotechnici, dvě hasičské posádky s 13 hasiči, 
psovod se psem a 30 policistů a strážníků. A také vozidlo záchranky. Případ skončil před soudem, který 
letos v lednu Razimu odsoudil k šestiměsíčnímu podmíněnému trestu a přikázal mu také zaplatit 
náklady zásahu 21 558 korun a 60 haléřů.  
 

"Poplašná zpráva, kterou policii sdělil, byla způsobilá vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci 
integrovaného záchranného systému a také ji vyvolala," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavla Hájková. Ta poukázala přitom na to, že Razima, který v 90. letech sloužil u policie a 
Bezpečnostní informační služby, si musel být vědom, že policii sděluje nepravdivou zprávu.  

https://domaci.hn.cz/c1-66978600-kverulant-byl-odsouzen-za-vyhrozovani-bombou-pred-hradem-vzdyt-nelhal-zastal-se-ho-nejvyssi-zalobce
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U soudu přitom vyšlo najevo, že jeden z vozů již pyrotechnici prohlíželi tři dny předtím. Z jakého důvodu 
to bylo, ale soud odmítl zjišťovat. "Není to relevantní pro žalovaný skutek," konstatovala soudkyně.  
 

Razima podal odvolání, v němž  
 

argumentoval například tím, že dřívější práce pro tajné služby by neměla být přitěžující okolností. 
"Naopak by mělo být zohledněno, že je z určité profesní deformace ostražitější k těmto jevům," uvedl 
Razimův advokát Daniel Schmied. Sám Razima navíc tvrdí, že myšlenka, že by v autech mohla být 
bomba, jej napadla až během konverzace s operátorem.  
 

"Kdybych něco takového plánoval, udělal bych to asi podobným způsobem, včetně toho, že na ta auta 
dám botičku, abych odvedl pozornost a někdo si myslel, že se to řeší," konstatoval a poukázal na svou 
dřívější praxi u bezpečnostních složek.  
 

Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun ale odvolání velice rychle zamítl. "Od počátku je zjevné, že 
si uzurpoval domnělé postavení a určitým arogantním způsobem stupňoval svůj tlak na policii, aby 
konala tak, jak chce. A když to v první fázi nevycházelo, tak to vystupňoval do toho účelového okamžiku 
o těch bombách," konstatoval.  
 

Škoda, že jsem mu nemohl zvýšit trest  
 

Naznačil přitom, že Razima by měl dostat mnohem přísnější trest. Záchranáři, kteří museli na místo 
přijet, mohli v té době někde chybět. Zákonná sazba za trestný čin šíření poplašné zprávy se v době 
nouzového stavu zvyšuje na dva až osm let vězení. Prvoinstanční soud tak dal Razimovi trest pod spodní 
hranicí trestní sazby.  
 

"Trest je to velmi mírný. Ale vzhledem k tomu, že chybí odvolání státního zástupce, nemůžeme s tím nic 
činit," uvedl Pytloun. A poukázal na to, že podobně plané výhrůžky způsobují velké škody a ochromují 
nejen zasahující policii, ale i úřady, jichž se týkají. "I náš soud byl snad již stokrát po takovém ohlášení 
vyklizen. Složky policie byly zburcovány, ale ani jednou za těch 25 let nic nenašly," uvedl.  
 

Podle Nejvyššího státního zastupitelství ale upozornění na podobné podezření nemůže být trestným 
činem. Podle něj Razima sám o sobě o uložení bomby nemluvil – jen zmínil svoji úvahu o možné 
nebezpečnosti obou aut, protože stála blízko Hradu a byla opuštěná.  
 

"Z popisu skutku neplyne podstatný znak dané skutkové podstaty – že se jednalo o informaci 
nepravdivou. Automobily skutečně stály poblíž Hradu a skutečně byly opuštěné," argumentovalo 
Nejvyšší státního zastupitelství. "Označil to pouze za svůj úsudek, o kterém výslovně sdělil, že je 
založený toliko na dvou shora uvedených pravdivých skutečnostech," dodalo.  
 

Úřad také vyjmenoval příklady, kdy by stíhání za podobné upozornění na možné nebezpečí bylo podle 
něj jednoznačně absurdní – třeba když zahrádkář, kterému voda zaplaví zahradu, upozorní na možnost 
protržení hráze rybníka. Nebo když člověk upozorní na to, že voda z vodovodu divně páchne.  
 

URL| https://domaci.hn.cz/c1-66978600-kverulant-byl-odsouzen-za-vyhrozovani-bombou-pred-
hradem-vzdyt-nelhal-zastal-se-ho-nejvyssi-zalobce  

« zpět na obsah   
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216. Místostarosta Lacina, co odstranil Koněva: V Maďarsku a Polsku vidíme, jak je 
jednoduché hacknout stát. Proto Antibabiš      

23.09.2021  parlamentnilisty.cz - Jan Rychetský  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

Opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS porodila i Andreje Babiše. V kontrolních výborech dostali za podporu 
pozice komunisté. Byl to nerozbitelný pakt a už na to mnoho lidí zapomnělo. To říká místostarosta Prahy 
6 a trojka na pražské kandidátce koalice PirSTAN Jan Lacina. Právě v jeho pracovně, kde jsme ho 
zpovídali, padlo rozhodnutí o odstranění sochy maršála Koněva.  
 

Jste místostarostou, který v roce 2020 řídil odstranění sochy maršála Koněva z pražského Bubenče do 
depozitáře. Bylo to správné rozhodnutí?  
 

Rozhodnutí o odvozu Koněva z náměstí Interbrigády vzniklo v této kanceláři, byť impulz přišel od 
starosty Ondřeje Koláře. Rada městské části i její zastupitelstvo rozhoduje v kolektivu a bez hlasů STAN 
by většina nikdy nevznikla. Pak se k tomu připojila i ODS a bez jedné své členky i Piráti.  
 

Měl jsem s tím rok a půl práce. Koněv prostě nemá stát na náměstí Interbrigády a je pro to mnoho 
argumentů. Koněv totiž přijel 9. května 1945 do vyčištěné Prahy a nebyla pravda, co se psalo na původní 
bronzové ceduli pod ním, totiž že zachránil Prahu před zničením. Toho se zhostil generál Karel Kutlvašr, 
který domluvil s Němci podmínky kapitulace a jejich odchod do západní zóny a kterého po válce 
komunisti právě za tohle na dlouhá léta uvěznili a vymazali z dějin.  
 

Další argumenty jsou známější. V roce 1956 velel Koněv potlačení povstání v Maďarsku, v roce 1968 
přivezl delegaci důstojníků sovětské armády, kteří se rozjeli po republice rekognoskovat terén před 
vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Mezitím velel stavbě Berlínské zdi, která rozdělila Německo na dlouhá 
desetiletí.  
 

Jeho bronzová socha nevznikla po válce jako projev díků Pražanů, ale v roce 1980, za nejtužší 
normalizace, jako projev absolutní servility k sovětským okupantům.  
 

Myslím si, že ten člověk by neměl mít u nás sochu, a jsem rád, že jsem s jejím odvozem spojován. Stojím 
si za tím. Jestli si někdo zaslouží pomník, pak je to generál Kutlvašr.  
 

Kde je podle vás ta hranice, kdy by měla socha zůstat a kdy by měla být odstraněna?  
 

My jsme se shodou mnoha okolností a nezáměrně dostali do vlny bourání soch. Přitom jsme ji 
nezpůsobili a s naším počinem neměla ve skutečnosti nic společného. Debata o odstranění Koněva zde 
běžela od roku 1990 a my byli první politickou reprezentací, která měla odvahu a odhodlání to konečně 
realizovat. Na druhou stranu nejsem příznivcem bourání soch.  
 

Důvodem, proč nebyla socha odvezena již v roce 1990, bylo, že se na našem území ještě nacházely 
desetitisíce sovětských vojáků, kteří odešli až 21. června 1991. Mezitím se přes to už zase přelily dějiny, 
takže se příhodný okamžik nikdy nenašel. Až starosta Kolář k tomu dal staronový impulz.  
 

Navíc nejde o odstranění, ale o přemístění do některé z významných paměťových institucí. Dostalo ji od 
nás Muzeum paměti XX. století, které právě v té době vznikalo a je to dnes jejich nejcennější exponát. 
Tato instituce už má na Hradě od magistrátu přidělen jeden dům, kde bude působit. A pro bronzového 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919
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maršála Koněva mají vybrané konkrétní místo, které mi už ukázali.  
 

Není to vůči dějinám trochu sobecké, když se sochy poražených odvážejí a sochy vítězů zůstávají?  
 

Proč to Rusům a komunistům, kteří jsou dodnes řízeni z Moskvy, tak strašně vadí, je fakt, že bronzová 
socha maršála Koněva byla poslední značkou, kam až sahalo mocné sovětské impérium v osmdesátých 
letech. Proto to pro ně je tak důležité.  
 

A k tomu, že sochy vítězů zůstávají a sochy poražených ne. To se neslučuje s tím, co jsme tady za těch 
sedm let udělali, protože jsme třeba odhalili sochu Marie Terezie, reprezentantky kdysi mocné 
habsburské říše, která se dávno rozpadla. A přesto jsme jí jako jediné královně na českém trůnu sochu 
odhalili, protože modernizovala stát a zavedla některé důležité reformy. Je to jediná socha Marie 
Terezie v Česku. Také jsme odhalili Vějíř Žofie Chodkové, což byla manželka následníka rakousko-
uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, která zahynula v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. Takže 
je to naopak – vracíme se k osobnostem, které byste mohl z dnešního pohledu zjednodušeně zařadit 
mezi poražené.  
 

Co když v důchodu uvidíte, jak budou odvážet sochu, u jejíž instalace jste byl?  
 

Podle mě tyto sochy odstraňovány nebudou, protože přicházíme s takovými, které jsou historicky 
prověřené a jednoznačné. Jinak ta představa je zajímavá. Nemyslím, že bych se dožil devadesáti let, ale 
až budu v důchodu, tak si představuji, jak sedím na Malé Straně ve Sněmovní ulici na židli, popíjím 
plzeňské nebo ryzlink a na krku mám jako živá socha cedulku Poslední obyvatel Prahy 1, aby si mě 
japonští, čínští a korejští turisté mohli vyfotit jako pamětihodnost.  
 

Před Národní technickou knihovnou máte také lavičku Ferdinanda Vaňka alias Václava Havla. Musíte za 
ni rovněž odvádět licenční poplatek Knihovně Václava Havla?  
 

Ne. Tento ekonomický model, o kterém mnoho nevím, souvisí s lavičkou Václava Havla od Bořka Šípka. 
Naše lavička je originál, který vznikl na základě otevřené výtvarné soutěže. Ten exponát má po umělecké 
stránce velký úspěch. Sochař a významný propagátor uměleckých intervencí do veřejného prostoru 
Pavel Karous ji označil za jednoznačně nejzdařilejší pomník Václavu Havlovi, který kdy vznikl.  
 

Pojďme se podívat na celou Prahu. Primátor Zdeněk Hřib, významný člen vašich spojenců v koalici, sklízí 
kvůli dopravě v hlavním městě velkou kritiku, a to dokonce i od prezidenta Miloše Zemana. Jak se k 
tomu stavíte?  
 

To, že se současný prezident neustále vměšuje do voleb, přičemž by měl být nestranným rozhodčím, 
patří k jeho politickému stylu. Městská hromadná doprava, hlavně ta, co jezdí po kolejích, funguje podle 
mě skvěle. O něco složitější situaci mají autobusy, které mají velmi často vyhrazené zrychlující pruhy, ale 
ne všude po městě. V zácpách prostě čekají a nabírají zpoždění.  
 

Vedení hlavního města Prahy, kde má nicméně dopravu v gesci radní Adam Scheinherr z uskupení Praha 
sobě, se pustilo do razantní opravy zanedbané silniční infrastruktury. Předpokládám, že to chtěli 
stihnout přes prázdniny, ale některé stavby realizovat takhle rychle nešlo. Nicméně udělat se to musí, 
protože se chystá velká rekonstrukce Barrandovského mostu a do té doby musejí být ulice opravené. 
Takže jde o nepříjemnost, kterou je nutné strpět. Není to navždy.  
 

S prezidentem se vám dostalo částečné satisfakce, když byl areál Pražského hradu na základě vašeho 
tlaku otevřen veřejnosti...  
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Panu prezidentovi jsme s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou, který je současně senátorem 
za Prahu 6, napsali na silvestra v roce 2018. Nesmírně nás štvaly plošné kontroly a ohyzdné kadibudky, v 
nichž stojí vojáci a prohledávají veřejnost. Vytvářejí tam srocení a je to proti logice věci. Z jeho kanceláře 
nám přišel dlouhý zamlžující dopis, z něhož bylo jasné, že s tím Správa Pražského hradu nic dělat nechce.  
 

Podruhé jsme mu napsali v době, kdy byl lockdown a Pražský hrad se uzavřel zcela. Vypadalo to, že jsme 
se dostali z bláta do louže a z louže pod okap. Pak se k nám ale přidal spolek Kverulant, který se domohl 
soudního rozhodnutí, že Správa Pražského hradu musí za určitých okolností dát veřejný prostor na 
Hradě k dispozici. Pak skončil lockdown, Hrad se otevřel veřejnosti a vyhlásil zrušení celoplošných 
kontrol. To se stalo letos o prvním květnovém pondělí, takže jsme tam oba s Jirkou Růžičkou pádili, i 
když jsme v tom tušili nějakou čertovinu. A měli jsme správnou předtuchu. Hned ve středu policejní 
prezidium ohlásilo, že se mezinárodní bezpečnostní situace natolik zhoršila, že se všeobecné plošné 
kontroly opět zavádějí. Mimochodem, na ten druhý dopis nám už nikdo neodpověděl, takže z toho 
vyvozuji, že si prezident a jeho nejbližší okolí neváží ani místních samospráv, ani Senátu, což je smutné.  
 

Starostové a nezávislí jsou podle mého pravicoví, kdežto Pirátská strana je levicová a často jsou její 
členové označováni za neomarxisty. Kam PirSTAN na politické škále zařadit?  
 

Většina lidí, kteří operují s pojmem neomarxismus, neví, co to znamená. Ale abych odpověděl na vaši 
otázku: dohromady s Piráty jsme pro tyto volby, v nichž jde o budoucí směřování téhle země, vytvořili 
středovou koalici, kterou spojuje důraz na budoucnost a samozřejmě na svobodu, tedy liberalismus. Je 
to, jako když jdou dvě armády do jedné bitvy za ukončení nadvlády Agrofertu nad Českou republikou. 
Jde o dohodu před bitvou. Obě strany jsou samozřejmě trochu jiné, ale tu odlišnost vidím v něčem 
jiném než v rozlišování na středopravou a středolevou orientaci.  
 

My Starostové a nezávislí, respektive naši klíčoví reprezentanti, jsme ve většině lidé, kteří se více či 
méně dotkli totality za minulého režimu. Proto je pro nás tak strašně důležité napojení na Západ: 
bezpečnostní deštník NATO, Evropská unie a schengenský prostor. Kdežto Piráti reprezentují lidi, kteří 
se narodili do svobody, takže se více zabývají tématy jako spravedlnost pro všechny, sociální stát či 
protikorupční boj. Dvě témata máme ale zcela společná. Jde o péči o krajinu, ať už městskou nebo 
venkovskou, spojenou s ochranou půdy a zadržováním vody v ní. A pak je to modernizace vzdělávání a 
podpora vědy a výzkumu, abychom měli ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou a byli schopni 
konkurovat asijským tygrům. Samozřejmě nám jde společně i o dobré hospodaření státu a vyrovnaný 
rozpočet. To je bez debat.  
 

Vy jste pravičák?  
 

Já se považuji za středopravého liberála. Nejdůležitější je pro mě důraz na svobodu. Na začátku 
devadesátých let, kdy naše země byla úplně rozbitá a uvažovalo se o její obnově, jsem byl velký 
pravičák, ale během doby jsem se posunul ke středu. Nejdůležitější pro naši společnost, jak to vidím 
dnes, je, aby byla schopna držet pohromadě. Potřebujeme dobré a spokojené učitele a lékaře, ale také 
řemeslníky: pekaře, truhláře, instalatéry… je nezbytné, aby měli pocit, že jsou všichni ve společnosti 
respektováni.  
 

Nesouvisí to i s tím, že jste provozovatelem kaváren? I když jste během práce na radnici Prahy 6 svůj 
byznys masivně zredukoval…  
 

Když mě tady v roce 2014 zvolilo zastupitelstvo místostarostou, tak jsem měl pět velkých podniků a 
zaměstnával hodně lidí. Teď mám jednu jedinou kavárnu, která byla ze všech nejúspěšnější, a tou je 
Café Nona na Nové scéně Národního divadla. Provozuji ji spolu s dlouholetým partnerem v mnoha 
dalších projektech – hudebníkem, moderátorem a bývalým politikem Michalem Prokopem. Pro televizi 
jsme dělali několik velkých projektů, z nichž asi nejznámější jsou Krásný ztráty, ale také jsem třeba 
spoluautorem písniček na jeho posledních dvou albech.  
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Napsal jste knihu Havel na Hrad! Byl první český prezident levičák?  
 

Vlastně ano. Byl také liberálem s důrazem na svobodu jednotlivce i společnosti. Byl ekolog, nikdy 
žádnou stranu veřejně nepodpořil, ale podle mě byl voličem Zelených. Jenže Zelení tím, že téma 
ochrany krajiny a životního prostředí obecně příliš zideologizovali, tak ho vlastně na dlouhá léta 
nechtěně pohřbili. Nicméně zelené téma se za tu dobu stalo mainstreamem, dnes se dokonce říká 
megatrendem. Pozná se to podle toho, že ochranu přírody berou všechny strany vážně. Tedy až na 
Andreje Babiše, jeho žluté lány řepky do biopaliv, nebo záměrně nevyřešenou otravu řeky Bečvy, což je 
jev naprosto skandální.  
 

Českou levici, na kterou se ptáte, pro mě dlouhá léta reprezentovala sociální demokracie. Ta si za vlády 
premiéra Miloše Zemana nechala ukrást kdeco – například Mosteckou uhelnou. Taky nechala později 
vyrůst solární barony, ale třeba vytvořila i skvělé podmínky pro tu šílenou exekutorskou mafii, díky níž se 
dostalo do problémů obrovské množství lidí. Exekutoři na tom vydělávali strašné prachy, zatímco 
statisíce lidí v téhle zemi přišly o budoucnost. ČSSD pak tradičně měsíc před volbami koupila za tři stovky 
pastelky dětem do školy. Takhle si moderní levici fakt nepředstavuji.  
 

Nechali nám tu po sobě Andreje Babiše a zplundrovaný stát. Je to paradox. Babiše volí nejvíc právě tam, 
kde je naše země nejvíc zdevastovaná. Na severozápadě Čech. A já to opakuji stále dokola. Dokud 
nevyřešíme problémy opuštěných lidí v zapomenutých regionech, což je třeba Ústecko, Karlovarsko a 
Sudety obecně, tak nás ty zklamané hlasy opuštěných lidí budou pořád táhnout do minulosti. To jsou 
hlasy pro Okamuru, Babiše a komunisty. Do těch regionů je třeba dostat nástroje, které je zvednou. 
Musíme se s nimi rozdělit o příležitosti, bez toho se jako Česká republika dopředu nehneme.  
 

Není to beznadějná mise, když se to nedaří ani v bohatším sousedním Německu?  
 

Pravda, ani Německo si s tím neumí úplně poradit, ale velmi se o to snaží. Nakonec dosluhující kancléřka 
pochází symbolicky právě z bývalé NDR. Pro nás Čechy je mimochodem vývoj v Německu určující. 
Stabilita ekonomického vývoje a stabilita demokracie v Německu jsou totiž stabilitou Evropy. Německé 
volby jsou jedněmi z nejdůležitějších na starém kontinentu, a to je důvod, proč mám obrovský respekt 
právě k Angele Merkelové a jejímu šestnáct let trvajícímu kancléřství. I když bych ji paradoxně nevolil, 
protože v Německu bych byl téměř jistě voličem liberálů z FDP.  
 

Když jsem hovořil se socioložkou Jiřinou Šiklovou o levici krátce před tím, než zemřela, řekla: 
"Starostové jsou v pořádku, ale to druhé? Když je někdo nezávislý, tak kdo to vlastně je? Proč tě mám, 
hochu nezávislý, vlastně volit? Nezávislí mohou vždy říct, že mají vlastní politiku, aniž specifikují jakou. 
Jsou to podle mě lidé, kteří čekají na příležitost!" Co vy na to?  
 

Na to mám odpověď, která je skryta v samotném vzniku STAN. Hnutí vzniklo ve Zlínském kraji v době, 
kdy zemi ovládala opoziční smlouva, tedy ČSSD a ODS. Ostatně tato smlouva, jak už jsem naznačil, 
porodila právě Andreje Babiše. V kontrolních výborech tehdy dostali funkce za podporu oposmlouvy 
komunisti a stroj byl dokonale promazán. Byl to po dlouhá léta nerozbitelný pakt, už na to mnoho lidí 
zapomnělo.  
 

Na Zlínsku tehdy na protest vzniklo hnutí Nezávislých starostů pro kraj. Tehdy se dohodlo dvacet 
starostů ze středně velkých a malých obcí s tím, že "oposmlouvu" rozbijí. Podařilo se jim to a dostali se v 
krajském zastupitelstvu alespoň do opozice. Pak to samé vzniklo na Liberecku, ve Středočeském kraji a 
tak dále. Z Nezávislých starostů pro kraj vznikla přesmyčka Starostové a nezávislí. Kouzlo tohoto 
politického uskupení spočívá v tom, že máme dneska asi 660 starostů, kteří nejsou jenom členové, ale 
často jen příznivci. Všichni ale chápou, že pro úspěšnou péči o své obce potřebují zastání na kraji, v 
Poslanecké sněmovně, v Senátu a eventuálně i ve vládě.  
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Když jsem v roce 2013 vstupoval do STAN, tak jsem hnutí bral za optimální platformu ke vzniku středové 
liberální strany, která mi jako pražskému voliči strašně chyběla.  
 

Kouzlo hnutí STAN zároveň tkví v tom, že jde o nepotopitelné plavidlo, protože spojení starostů má 
obrovský politický výtlak. Kdybychom se například v roce 2017 nedostali do Poslanecké sněmovny, tak 
máme stále druhý největší senátní klub včetně prvního místopředsedy Senátu, čtyři hejtmany a mraky 
starostů. Od nich se odvíjí velký respekt. A současné vedení reprezentované předsedou Vítkem 
Rakušanem nebo místopředsedy Honzou Farským či třeba Věslavem Michalikem tomu dává politický 
směr.  
 

V Praze, kde STAN reprezentuji ve sněmovních volbách já, to máme v koalici Piráti a Starostové 
rozděleno tak, že Olga Richterová je obrácená do budoucnosti a hovoří o státu, který má být vlídný ke 
všem. Z mých sloganů je klíčový ten, s nímž jezdí pražské tramvaje, a říká se v něm: "Stát bez Babiše, 
budoucnost bez dluhů." Dodal bych ještě "bez všudypřítomného chaosu, bez dotačních podvodů a bez 
zcela zbytečných úmrtí", kdyby tam bylo víc místa.  
 

Máte za sebou politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě filozofické Západočeské univerzity. Plzeňská 
univerzita ale nemá moc dobré jméno...  
 

S takovými soudy bych byl opatrný, protože skandál se týkal tehdejší právnické fakulty. Moje studium 
bylo dost tvrdé a učitelé mi neodpustili vůbec nic. Důvod, proč jsem začal studovat v Plzni, byl ten, že 
jsem měl pocit, že můj život ve třiatřiceti trochu přešlapuje na místě. Tehdy jsem udělal přijímačky v 
Praze i v Plzni, vzali mě na obou školách. Rozhodl jsem se pro Plzeň, protože jsem chtěl být více v 
pohybu. S úsměvem dodávám, že šlo nejspíš o počínající krizi středního věku. Plzeň se později stala 
Evropským městem kultury, mám ji jako město velmi rád a často se mi po ní stýská.  
 

Když vypukla kauza tamní právnické fakulty, dehonestovala vlastně všechny absolventy. Řada z nás – 
politologů vystudovaných na filozofické fakultě – pak šla studovat ještě mediální studia na Fakultu 
sociálních věd Univerzity Karlovy, abychom případné posměváčky umlčeli. Znalost politologie je pro mě 
nicméně cennou výbavou, protože umím dopředu odhadnout řadu věcí. Třeba jak nejspíš dopadnou 
nejbližší volby. I když zrovna volby a odhad výsledků jsou multižánrovým tématem. Je v tom hodně 
statistiky, ale i sociologie a schopnosti číst skutečné trendy, nikoli ty, o nichž se píše v novinách. A taky 
hodně psychologie. Je to pro mě pokaždé velké dobrodružství.  
 

My jsme v roce 2017 byli první stranou od sametové revoluce, která se dostala do Poslanecké sněmovny 
navzdory všem předvolebním průzkumům. Do té doby se to nikomu nepovedlo. Čtrnáct dní před 
volbami nám jeden průzkum dával 2,7 %, druhý 3,1 % a třetí podobně, ale lidé našli odvahu a volili nás. 
Byla to obrovská satisfakce, protože Miroslav Kalousek stále dokola opakoval, že hlasy hozené 
Starostům jsou v lepším případě hlasy hozené do koše a v horším pro Andreje Babiše. Díky tomu udržel 
TOP 09 v Parlamentu, protože kdyby tehdy naše voliče nevyplašil, tak TOP 09 skončila se třemi a půl 
procenta pod čarou a my měli osm procent. Ale to už je zahraná bitva. Teď nás čeká další a v ní jsme 
spojenci. Jdeme zrušit nadvládu Agrofertu nad Českou republikou. Je to jako z Hobita: Bitva pěti armád.  
 

Byl jste novinářem, vystudoval jste mediální studia. Pracoval jste v Lidovkách, když ještě patřily 
cizincům. Dnes jsou soukromá média skoro jako fotbalové kluby, které mají svého českého vlastníka. Co 
je lepší?  
 

Z dnešního pohledu lze říct, že situace v devadesátých letech minulého a ještě nultých letech tohoto 
století byla dobrá. Zahraniční majitelé totiž tuzemská média provozovali jen za účelem zisku. Oba si 
pamatujeme, že mezi lety 2002 až 2006 byla Mladá fronta DNES schopna dohnat premiéra Stanislava 
Grosse k rezignaci ve vládě. Tak dlouho ho novináři pronásledovali s otázkou, kde sehnal peníze na byt, 
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až rezignoval. To je situace, které dnes nejsou schopna soukromá média dosáhnout. A to proto, že je 
skoupili oligarchové, ale ne za účelem zisku, nýbrž kvůli ovlivňování veřejného mínění.  
 

Netřeba psát do titulku, že je Babiš nejlepší. Stačí, když se v MF Dnes a v Lidových novinách či v jejich 
internetových verzích některá témata vůbec neobjeví. Tak lidé, co si rozebrali českou mediální scénu, 
fungují. A podle mě je to obrovský problém. A to je důvod, proč jsem podporovatelem velmi silné pozice 
Českého rozhlasu a České televize. To jsou totiž jediná dvě média, kterým dnes mohu věřit, že jsou 
schopna otevírat kontroverzní témata a jsou v tom nezávislá.  
 

Myslím si, že je vidíte moc růžově...  
 

Podle mě jsou důležitá hlavně v tom, že otevírají témata, která si Andrej Babiš ve svých novinách škrtl. 
Chápu, že z pohledu Babiše či jiného oligarchy mohou působit neobjektivně, protože Babišova média by 
o něm ve zlém těžko mohla psát. Česká televize naopak otevírá témata, která jsou českému premiérovi 
nepříjemná.  
 

Oligarchové si na začátku devadesátých let pod taktovkou Václava Klause rozebrali tuto zemi, získali 
ekonomický vliv a zhruba před deseti lety pochopili, že je dobré mít i vliv mediální. Média jsou čtvrtým 
pilířem demokracie, takže si je prostě rozebrali. Bez veřejnoprávních médií bychom opravdu byli ve 
velmi komplikované situaci a vidíme na Maďarsku a Polsku, jak strašně jednoduché je hacknout stát. 
Viktor Orbán si podmanil stát, protože si podmanil média a justici, a to samé v měkčí formě probíhá v 
Polsku. Končí to tak, že se Maďarsko posouvá do autoritářského režimu, jaký známe z poválečného 
Španělska a Portugalska, tedy od Franciska Franka a Antónia de Oliveiry Salazara. V těch zemích se 
čekalo, než autoritáři zemřou, aby se mohla restaurovat demokracie. Ve Španělsku to bylo dokonce 
spojeno s restaurací království.  
 

Je pro mě překvapivé, že třicet let po vlně přechodů k demokraciím je ve střední Evropě tak snadné 
hacknout stát a vytvořit autoritářský režim, jaký vidíme v Maďarsku. Anebo ještě ostřeji v Bělorusku. 
Kdokoliv si tam postaví reálnou opoziční stranu, je vyhlášen za nepřítele státu, je odsouzen a jde sedět. 
Tam jsou na tom hůř než my v osmdesátých letech, kdy byl Havel disidentem.  
 

Nicméně ANO Andreje Babiše vítězí. Proč?  
 

Střet v těchto volbách bude jednoznačně generační. Když si rozdělíme voliče do čtyř kategorií, 18 až 29, 
pak 30 až 45, pak do šedesáti a pak nad, tak má Andrej Babiš v té skupině nejstarších voličů přes padesát 
procent. A to jsou velmi ukáznění voliči. Ti chodí volit.  
 

Na druhé straně je tady velmi zajímavá skupina 18 až 29, jejíž účast není až tak ukázněná. V ní dvě 
třetiny voličů deklarují, že půjdou volit, ale nakonec přijde jen jedna třetina. Druhá třetina někam zmizí. 
Odjede na chalupy, na večírky a jinam. Nicméně právě tito lidé mohou rozhodnout volby a my na ně 
musíme apelovat, aby k volbám šli a volili. Oni totiž v té budoucnosti budou žít výrazně déle než my – 
někdejší aktéři sametové revoluce.  
 

Když tihle mladí přijdou k volbám, jde asi o půl milionu lidí a zhruba deset procent z celkové volební 
účasti, tak naředí komunistické hlasy a komunisté se třicet let po listopadu 1989 poprvé nedostanou do 
Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš tím ztratí jediného jasného koaličního partnera. A u toho bych moc 
chtěl být. To je jedna z mých nejsilnějších motivací v těchto volbách.  
 

A jestli se mě ptáte, jak to nakonec dopadne, nabízím následující vizi: do Poslanecké sněmovny se 
dostanou jen čtyři uskupení. Babišovo ANO, Okamurovo SPD a obě koalice – liberální PirSTAN a 
konzervativní SPOLU. Vládu sestaví koalice koalic, ale nebude to hned. Čekají nás velmi složité časy.  
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V současnosti máte na Facebooku skoro každý den novou fotku. Lacina v bazénu, Lacina v parku, Lacina 
na ulici. Netrpíte narcismem?  
 

Jsem lídrem parlamentní strany v Praze, tedy v jednom z nejlidnatějších krajů, na který je upřena 
největší pozornost médií. A voliči by mě měli znát. Když se podíváme do průzkumů, znalost mých 
partnerů v čele kandidátky Olgy Richterové a Jakuba Michálka je mnohem vyšší. Takže je v tom musím 
dohánět. Je to rozhodnutí vědomé, potřebuji být nyní vidět.  
 

Ostatně kdyby chtěl někdo po politikovi, aby nebyl vidět a zůstal ve stínu, je to podobné, jako kdybyste 
chtěli po talentovaném fotbalistovi, aby nevyhrával zápasy, nechtěl dávat hodně gólů, nechtěl hrát první 
ligu, pak za nároďák a nakonec se dostat do Anglie do Premier League. Prostě jde o povolání, které 
může úspěšně dělat jen člověk, který se nebojí jít do souboje a má přirozenou ambici vyhrát a jít dál.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-
Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919  
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217. Místostarosta Lacina, co odstranil Koněva: V Maďarsku a Polsku vidíme, jak je 
jednoduché hacknout stát. Proto Antibabiš      

23.09.2021  parlamentnilisty.cz - Jan Rychetský  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

Opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS porodila i Andreje Babiše. V kontrolních výborech dostali za podporu 
pozice komunisté. Byl to nerozbitelný pakt a už na to mnoho lidí zapomnělo. To říká místostarosta Prahy 
6 a trojka na pražské kandidátce koalice PirSTAN Jan Lacina. Právě v jeho pracovně, kde jsme ho 
zpovídali, padlo rozhodnutí o odstranění sochy maršála Koněva.  
 

Jste místostarostou, který v roce 2020 řídil odstranění sochy maršála Koněva z pražského Bubenče do 
depozitáře. Bylo to správné rozhodnutí?  
 

Rozhodnutí o odvozu Koněva z náměstí Interbrigády vzniklo v této kanceláři, byť impulz přišel od 
starosty Ondřeje Koláře. Rada městské části i její zastupitelstvo rozhoduje v kolektivu a bez hlasů STAN 
by většina nikdy nevznikla. Pak se k tomu připojila i ODS a bez jedné své členky i Piráti.  
 

Měl jsem s tím rok a půl práce. Koněv prostě nemá stát na náměstí Interbrigády a je pro to mnoho 
argumentů. Koněv totiž přijel 9. května 1945 do vyčištěné Prahy a nebyla pravda, co se psalo na původní 
bronzové ceduli pod ním, totiž že zachránil Prahu před zničením. Toho se zhostil generál Karel Kutlvašr, 
který domluvil s Němci podmínky kapitulace a jejich odchod do západní zóny a kterého po válce 
komunisti právě za tohle na dlouhá léta uvěznili a vymazali z dějin.  
 

Další argumenty jsou známější. V roce 1956 velel Koněv potlačení povstání v Maďarsku, v roce 1968 
přivezl delegaci důstojníků sovětské armády, kteří se rozjeli po republice rekognoskovat terén před 
vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Mezitím velel stavbě Berlínské zdi, která rozdělila Německo na dlouhá 
desetiletí.  
 

Jeho bronzová socha nevznikla po válce jako projev díků Pražanů, ale v roce 1980, za nejtužší 
normalizace, jako projev absolutní servility k sovětským okupantům.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919
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Myslím si, že ten člověk by neměl mít u nás sochu, a jsem rád, že jsem s jejím odvozem spojován. Stojím 
si za tím. Jestli si někdo zaslouží pomník, pak je to generál Kutlvašr.  
 

Kde je podle vás ta hranice, kdy by měla socha zůstat a kdy by měla být odstraněna?  
 

My jsme se shodou mnoha okolností a nezáměrně dostali do vlny bourání soch. Přitom jsme ji 
nezpůsobili a s naším počinem neměla ve skutečnosti nic společného. Debata o odstranění Koněva zde 
běžela od roku 1990 a my byli první politickou reprezentací, která měla odvahu a odhodlání to konečně 
realizovat. Na druhou stranu nejsem příznivcem bourání soch.  
 

Důvodem, proč nebyla socha odvezena již v roce 1990, bylo, že se na našem území ještě nacházely 
desetitisíce sovětských vojáků, kteří odešli až 21. června 1991. Mezitím se přes to už zase přelily dějiny, 
takže se příhodný okamžik nikdy nenašel. Až starosta Kolář k tomu dal staronový impulz.  
 

Navíc nejde o odstranění, ale o přemístění do některé z významných paměťových institucí. Dostalo ji od 
nás Muzeum paměti XX. století, které právě v té době vznikalo a je to dnes jejich nejcennější exponát. 
Tato instituce už má na Hradě od magistrátu přidělen jeden dům, kde bude působit. A pro bronzového 
maršála Koněva mají vybrané konkrétní místo, které mi už ukázali.  
 

Není to vůči dějinám trochu sobecké, když se sochy poražených odvážejí a sochy vítězů zůstávají?  
 

Proč to Rusům a komunistům, kteří jsou dodnes řízeni z Moskvy, tak strašně vadí, je fakt, že bronzová 
socha maršála Koněva byla poslední značkou, kam až sahalo mocné sovětské impérium v osmdesátých 
letech. Proto to pro ně je tak důležité.  
 

A k tomu, že sochy vítězů zůstávají a sochy poražených ne. To se neslučuje s tím, co jsme tady za těch 
sedm let udělali, protože jsme třeba odhalili sochu Marie Terezie, reprezentantky kdysi mocné 
habsburské říše, která se dávno rozpadla. A přesto jsme jí jako jediné královně na českém trůnu sochu 
odhalili, protože modernizovala stát a zavedla některé důležité reformy. Je to jediná socha Marie 
Terezie v Česku. Také jsme odhalili Vějíř Žofie Chodkové, což byla manželka následníka rakousko-
uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, která zahynula v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. Takže 
je to naopak – vracíme se k osobnostem, které byste mohl z dnešního pohledu zjednodušeně zařadit 
mezi poražené.  
 

Co když v důchodu uvidíte, jak budou odvážet sochu, u jejíž instalace jste byl?  
 

Podle mě tyto sochy odstraňovány nebudou, protože přicházíme s takovými, které jsou historicky 
prověřené a jednoznačné. Jinak ta představa je zajímavá. Nemyslím, že bych se dožil devadesáti let, ale 
až budu v důchodu, tak si představuji, jak sedím na Malé Straně ve Sněmovní ulici na židli, popíjím 
plzeňské nebo ryzlink a na krku mám jako živá socha cedulku Poslední obyvatel Prahy 1, aby si mě 
japonští, čínští a korejští turisté mohli vyfotit jako pamětihodnost.  
 

Před Národní technickou knihovnou máte také lavičku Ferdinanda Vaňka alias Václava Havla. Musíte za 
ni rovněž odvádět licenční poplatek Knihovně Václava Havla?  
 

Ne. Tento ekonomický model, o kterém mnoho nevím, souvisí s lavičkou Václava Havla od Bořka Šípka. 
Naše lavička je originál, který vznikl na základě otevřené výtvarné soutěže. Ten exponát má po umělecké 
stránce velký úspěch. Sochař a významný propagátor uměleckých intervencí do veřejného prostoru 
Pavel Karous ji označil za jednoznačně nejzdařilejší pomník Václavu Havlovi, který kdy vznikl.  
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Pojďme se podívat na celou Prahu. Primátor Zdeněk Hřib, významný člen vašich spojenců v koalici, sklízí 
kvůli dopravě v hlavním městě velkou kritiku, a to dokonce i od prezidenta Miloše Zemana. Jak se k 
tomu stavíte?  
 

To, že se současný prezident neustále vměšuje do voleb, přičemž by měl být nestranným rozhodčím, 
patří k jeho politickému stylu. Městská hromadná doprava, hlavně ta, co jezdí po kolejích, funguje podle 
mě skvěle. O něco složitější situaci mají autobusy, které mají velmi často vyhrazené zrychlující pruhy, ale 
ne všude po městě. V zácpách prostě čekají a nabírají zpoždění.  
 

Vedení hlavního města Prahy, kde má nicméně dopravu v gesci radní Adam Scheinherr z uskupení Praha 
sobě, se pustilo do razantní opravy zanedbané silniční infrastruktury. Předpokládám, že to chtěli 
stihnout přes prázdniny, ale některé stavby realizovat takhle rychle nešlo. Nicméně udělat se to musí, 
protože se chystá velká rekonstrukce Barrandovského mostu a do té doby musejí být ulice opravené. 
Takže jde o nepříjemnost, kterou je nutné strpět. Není to navždy.  
 

S prezidentem se vám dostalo částečné satisfakce, když byl areál Pražského hradu na základě vašeho 
tlaku otevřen veřejnosti...  
 

Panu prezidentovi jsme s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou, který je současně senátorem 
za Prahu 6, napsali na silvestra v roce 2018. Nesmírně nás štvaly plošné kontroly a ohyzdné kadibudky, v 
nichž stojí vojáci a prohledávají veřejnost. Vytvářejí tam srocení a je to proti logice věci. Z jeho kanceláře 
nám přišel dlouhý zamlžující dopis, z něhož bylo jasné, že s tím Správa Pražského hradu nic dělat nechce.  
 

Podruhé jsme mu napsali v době, kdy byl lockdown a Pražský hrad se uzavřel zcela. Vypadalo to, že jsme 
se dostali z bláta do louže a z louže pod okap. Pak se k nám ale přidal spolek Kverulant, který se domohl 
soudního rozhodnutí, že Správa Pražského hradu musí za určitých okolností dát veřejný prostor na 
Hradě k dispozici. Pak skončil lockdown, Hrad se otevřel veřejnosti a vyhlásil zrušení celoplošných 
kontrol. To se stalo letos o prvním květnovém pondělí, takže jsme tam oba s Jirkou Růžičkou pádili, i 
když jsme v tom tušili nějakou čertovinu. A měli jsme správnou předtuchu. Hned ve středu policejní 
prezidium ohlásilo, že se mezinárodní bezpečnostní situace natolik zhoršila, že se všeobecné plošné 
kontroly opět zavádějí. Mimochodem, na ten druhý dopis nám už nikdo neodpověděl, takže z toho 
vyvozuji, že si prezident a jeho nejbližší okolí neváží ani místních samospráv, ani Senátu, což je smutné.  
 

Starostové a nezávislí jsou podle mého pravicoví, kdežto Pirátská strana je levicová a často jsou její 
členové označováni za neomarxisty. Kam PirSTAN na politické škále zařadit?  
 

Většina lidí, kteří operují s pojmem neomarxismus, neví, co to znamená. Ale abych odpověděl na vaši 
otázku: dohromady s Piráty jsme pro tyto volby, v nichž jde o budoucí směřování téhle země, vytvořili 
středovou koalici, kterou spojuje důraz na budoucnost a samozřejmě na svobodu, tedy liberalismus. Je 
to, jako když jdou dvě armády do jedné bitvy za ukončení nadvlády Agrofertu nad Českou republikou. 
Jde o dohodu před bitvou. Obě strany jsou samozřejmě trochu jiné, ale tu odlišnost vidím v něčem 
jiném než v rozlišování na středopravou a středolevou orientaci.  
 

My Starostové a nezávislí, respektive naši klíčoví reprezentanti, jsme ve většině lidé, kteří se více či 
méně dotkli totality za minulého režimu. Proto je pro nás tak strašně důležité napojení na Západ: 
bezpečnostní deštník NATO, Evropská unie a schengenský prostor. Kdežto Piráti reprezentují lidi, kteří 
se narodili do svobody, takže se více zabývají tématy jako spravedlnost pro všechny, sociální stát či 
protikorupční boj. Dvě témata máme ale zcela společná. Jde o péči o krajinu, ať už městskou nebo 
venkovskou, spojenou s ochranou půdy a zadržováním vody v ní. A pak je to modernizace vzdělávání a 
podpora vědy a výzkumu, abychom měli ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou a byli schopni 
konkurovat asijským tygrům. Samozřejmě nám jde společně i o dobré hospodaření státu a vyrovnaný 
rozpočet. To je bez debat.  
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Vy jste pravičák?  
 

Já se považuji za středopravého liberála. Nejdůležitější je pro mě důraz na svobodu. Na začátku 
devadesátých let, kdy naše země byla úplně rozbitá a uvažovalo se o její obnově, jsem byl velký 
pravičák, ale během doby jsem se posunul ke středu. Nejdůležitější pro naši společnost, jak to vidím 
dnes, je, aby byla schopna držet pohromadě. Potřebujeme dobré a spokojené učitele a lékaře, ale také 
řemeslníky: pekaře, truhláře, instalatéry… je nezbytné, aby měli pocit, že jsou všichni ve společnosti 
respektováni.  
 

Nesouvisí to i s tím, že jste provozovatelem kaváren? I když jste během práce na radnici Prahy 6 svůj 
byznys masivně zredukoval…  
 

Když mě tady v roce 2014 zvolilo zastupitelstvo místostarostou, tak jsem měl pět velkých podniků a 
zaměstnával hodně lidí. Teď mám jednu jedinou kavárnu, která byla ze všech nejúspěšnější, a tou je 
Café Nona na Nové scéně Národního divadla. Provozuji ji spolu s dlouholetým partnerem v mnoha 
dalších projektech – hudebníkem, moderátorem a bývalým politikem Michalem Prokopem. Pro televizi 
jsme dělali několik velkých projektů, z nichž asi nejznámější jsou Krásný ztráty, ale také jsem třeba 
spoluautorem písniček na jeho posledních dvou albech.  
 

Napsal jste knihu Havel na Hrad! Byl první český prezident levičák?  
 

Vlastně ano. Byl také liberálem s důrazem na svobodu jednotlivce i společnosti. Byl ekolog, nikdy 
žádnou stranu veřejně nepodpořil, ale podle mě byl voličem Zelených. Jenže Zelení tím, že téma 
ochrany krajiny a životního prostředí obecně příliš zideologizovali, tak ho vlastně na dlouhá léta 
nechtěně pohřbili. Nicméně zelené téma se za tu dobu stalo mainstreamem, dnes se dokonce říká 
megatrendem. Pozná se to podle toho, že ochranu přírody berou všechny strany vážně. Tedy až na 
Andreje Babiše, jeho žluté lány řepky do biopaliv, nebo záměrně nevyřešenou otravu řeky Bečvy, což je 
jev naprosto skandální.  
 

Českou levici, na kterou se ptáte, pro mě dlouhá léta reprezentovala sociální demokracie. Ta si za vlády 
premiéra Miloše Zemana nechala ukrást kdeco – například Mosteckou uhelnou. Taky nechala později 
vyrůst solární barony, ale třeba vytvořila i skvělé podmínky pro tu šílenou exekutorskou mafii, díky níž se 
dostalo do problémů obrovské množství lidí. Exekutoři na tom vydělávali strašné prachy, zatímco 
statisíce lidí v téhle zemi přišly o budoucnost. ČSSD pak tradičně měsíc před volbami koupila za tři stovky 
pastelky dětem do školy. Takhle si moderní levici fakt nepředstavuji.  
 

Nechali nám tu po sobě Andreje Babiše a zplundrovaný stát. Je to paradox. Babiše volí nejvíc právě tam, 
kde je naše země nejvíc zdevastovaná. Na severozápadě Čech. A já to opakuji stále dokola. Dokud 
nevyřešíme problémy opuštěných lidí v zapomenutých regionech, což je třeba Ústecko, Karlovarsko a 
Sudety obecně, tak nás ty zklamané hlasy opuštěných lidí budou pořád táhnout do minulosti. To jsou 
hlasy pro Okamuru, Babiše a komunisty. Do těch regionů je třeba dostat nástroje, které je zvednou. 
Musíme se s nimi rozdělit o příležitosti, bez toho se jako Česká republika dopředu nehneme.  
 

Není to beznadějná mise, když se to nedaří ani v bohatším sousedním Německu?  
 

Pravda, ani Německo si s tím neumí úplně poradit, ale velmi se o to snaží. Nakonec dosluhující kancléřka 
pochází symbolicky právě z bývalé NDR. Pro nás Čechy je mimochodem vývoj v Německu určující. 
Stabilita ekonomického vývoje a stabilita demokracie v Německu jsou totiž stabilitou Evropy. Německé 
volby jsou jedněmi z nejdůležitějších na starém kontinentu, a to je důvod, proč mám obrovský respekt 
právě k Angele Merkelové a jejímu šestnáct let trvajícímu kancléřství. I když bych ji paradoxně nevolil, 
protože v Německu bych byl téměř jistě voličem liberálů z FDP.  
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Když jsem hovořil se socioložkou Jiřinou Šiklovou o levici krátce před tím, než zemřela, řekla: 
"Starostové jsou v pořádku, ale to druhé? Když je někdo nezávislý, tak kdo to vlastně je? Proč tě mám, 
hochu nezávislý, vlastně volit? Nezávislí mohou vždy říct, že mají vlastní politiku, aniž specifikují jakou. 
Jsou to podle mě lidé, kteří čekají na příležitost!" Co vy na to?  
 

Na to mám odpověď, která je skryta v samotném vzniku STAN. Hnutí vzniklo ve Zlínském kraji v době, 
kdy zemi ovládala opoziční smlouva, tedy ČSSD a ODS. Ostatně tato smlouva, jak už jsem naznačil, 
porodila právě Andreje Babiše. V kontrolních výborech tehdy dostali funkce za podporu oposmlouvy 
komunisti a stroj byl dokonale promazán. Byl to po dlouhá léta nerozbitelný pakt, už na to mnoho lidí 
zapomnělo.  
 

Na Zlínsku tehdy na protest vzniklo hnutí Nezávislých starostů pro kraj. Tehdy se dohodlo dvacet 
starostů ze středně velkých a malých obcí s tím, že "oposmlouvu" rozbijí. Podařilo se jim to a dostali se v 
krajském zastupitelstvu alespoň do opozice. Pak to samé vzniklo na Liberecku, ve Středočeském kraji a 
tak dále. Z Nezávislých starostů pro kraj vznikla přesmyčka Starostové a nezávislí. Kouzlo tohoto 
politického uskupení spočívá v tom, že máme dneska asi 660 starostů, kteří nejsou jenom členové, ale 
často jen příznivci. Všichni ale chápou, že pro úspěšnou péči o své obce potřebují zastání na kraji, v 
Poslanecké sněmovně, v Senátu a eventuálně i ve vládě.  
 

Když jsem v roce 2013 vstupoval do STAN, tak jsem hnutí bral za optimální platformu ke vzniku středové 
liberální strany, která mi jako pražskému voliči strašně chyběla.  
 

Kouzlo hnutí STAN zároveň tkví v tom, že jde o nepotopitelné plavidlo, protože spojení starostů má 
obrovský politický výtlak. Kdybychom se například v roce 2017 nedostali do Poslanecké sněmovny, tak 
máme stále druhý největší senátní klub včetně prvního místopředsedy Senátu, čtyři hejtmany a mraky 
starostů. Od nich se odvíjí velký respekt. A současné vedení reprezentované předsedou Vítkem 
Rakušanem nebo místopředsedy Honzou Farským či třeba Věslavem Michalikem tomu dává politický 
směr.  
 

V Praze, kde STAN reprezentuji ve sněmovních volbách já, to máme v koalici Piráti a Starostové 
rozděleno tak, že Olga Richterová je obrácená do budoucnosti a hovoří o státu, který má být vlídný ke 
všem. Z mých sloganů je klíčový ten, s nímž jezdí pražské tramvaje, a říká se v něm: "Stát bez Babiše, 
budoucnost bez dluhů." Dodal bych ještě "bez všudypřítomného chaosu, bez dotačních podvodů a bez 
zcela zbytečných úmrtí", kdyby tam bylo víc místa.  
 

Máte za sebou politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě filozofické Západočeské univerzity. Plzeňská 
univerzita ale nemá moc dobré jméno...  
 

S takovými soudy bych byl opatrný, protože skandál se týkal tehdejší právnické fakulty. Moje studium 
bylo dost tvrdé a učitelé mi neodpustili vůbec nic. Důvod, proč jsem začal studovat v Plzni, byl ten, že 
jsem měl pocit, že můj život ve třiatřiceti trochu přešlapuje na místě. Tehdy jsem udělal přijímačky v 
Praze i v Plzni, vzali mě na obou školách. Rozhodl jsem se pro Plzeň, protože jsem chtěl být více v 
pohybu. S úsměvem dodávám, že šlo nejspíš o počínající krizi středního věku. Plzeň se později stala 
Evropským městem kultury, mám ji jako město velmi rád a často se mi po ní stýská.  
 

Když vypukla kauza tamní právnické fakulty, dehonestovala vlastně všechny absolventy. Řada z nás – 
politologů vystudovaných na filozofické fakultě – pak šla studovat ještě mediální studia na Fakultu 
sociálních věd Univerzity Karlovy, abychom případné posměváčky umlčeli. Znalost politologie je pro mě 
nicméně cennou výbavou, protože umím dopředu odhadnout řadu věcí. Třeba jak nejspíš dopadnou 
nejbližší volby. I když zrovna volby a odhad výsledků jsou multižánrovým tématem. Je v tom hodně 
statistiky, ale i sociologie a schopnosti číst skutečné trendy, nikoli ty, o nichž se píše v novinách. A taky 
hodně psychologie. Je to pro mě pokaždé velké dobrodružství.  
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My jsme v roce 2017 byli první stranou od sametové revoluce, která se dostala do Poslanecké sněmovny 
navzdory všem předvolebním průzkumům. Do té doby se to nikomu nepovedlo. Čtrnáct dní před 
volbami nám jeden průzkum dával 2,7 %, druhý 3,1 % a třetí podobně, ale lidé našli odvahu a volili nás. 
Byla to obrovská satisfakce, protože Miroslav Kalousek stále dokola opakoval, že hlasy hozené 
Starostům jsou v lepším případě hlasy hozené do koše a v horším pro Andreje Babiše. Díky tomu udržel 
TOP 09 v Parlamentu, protože kdyby tehdy naše voliče nevyplašil, tak TOP 09 skončila se třemi a půl 
procenta pod čarou a my měli osm procent. Ale to už je zahraná bitva. Teď nás čeká další a v ní jsme 
spojenci. Jdeme zrušit nadvládu Agrofertu nad Českou republikou. Je to jako z Hobita: Bitva pěti armád.  
 

Byl jste novinářem, vystudoval jste mediální studia. Pracoval jste v Lidovkách, když ještě patřily 
cizincům. Dnes jsou soukromá média skoro jako fotbalové kluby, které mají svého českého vlastníka. Co 
je lepší?  
 

Z dnešního pohledu lze říct, že situace v devadesátých letech minulého a ještě nultých letech tohoto 
století byla dobrá. Zahraniční majitelé totiž tuzemská média provozovali jen za účelem zisku. Oba si 
pamatujeme, že mezi lety 2002 až 2006 byla Mladá fronta DNES schopna dohnat premiéra Stanislava 
Grosse k rezignaci ve vládě. Tak dlouho ho novináři pronásledovali s otázkou, kde sehnal peníze na byt, 
až rezignoval. To je situace, které dnes nejsou schopna soukromá média dosáhnout. A to proto, že je 
skoupili oligarchové, ale ne za účelem zisku, nýbrž kvůli ovlivňování veřejného mínění.  
 

Netřeba psát do titulku, že je Babiš nejlepší. Stačí, když se v MF Dnes a v Lidových novinách či v jejich 
internetových verzích některá témata vůbec neobjeví. Tak lidé, co si rozebrali českou mediální scénu, 
fungují. A podle mě je to obrovský problém. A to je důvod, proč jsem podporovatelem velmi silné pozice 
Českého rozhlasu a České televize. To jsou totiž jediná dvě média, kterým dnes mohu věřit, že jsou 
schopna otevírat kontroverzní témata a jsou v tom nezávislá.  
 

Myslím si, že je vidíte moc růžově...  
 

Podle mě jsou důležitá hlavně v tom, že otevírají témata, která si Andrej Babiš ve svých novinách škrtl. 
Chápu, že z pohledu Babiše či jiného oligarchy mohou působit neobjektivně, protože Babišova média by 
o něm ve zlém těžko mohla psát. Česká televize naopak otevírá témata, která jsou českému premiérovi 
nepříjemná.  
 

Oligarchové si na začátku devadesátých let pod taktovkou Václava Klause rozebrali tuto zemi, získali 
ekonomický vliv a zhruba před deseti lety pochopili, že je dobré mít i vliv mediální. Média jsou čtvrtým 
pilířem demokracie, takže si je prostě rozebrali. Bez veřejnoprávních médií bychom opravdu byli ve 
velmi komplikované situaci a vidíme na Maďarsku a Polsku, jak strašně jednoduché je hacknout stát. 
Viktor Orbán si podmanil stát, protože si podmanil média a justici, a to samé v měkčí formě probíhá v 
Polsku. Končí to tak, že se Maďarsko posouvá do autoritářského režimu, jaký známe z poválečného 
Španělska a Portugalska, tedy od Franciska Franka a Antónia de Oliveiry Salazara. V těch zemích se 
čekalo, než autoritáři zemřou, aby se mohla restaurovat demokracie. Ve Španělsku to bylo dokonce 
spojeno s restaurací království.  
 

Je pro mě překvapivé, že třicet let po vlně přechodů k demokraciím je ve střední Evropě tak snadné 
hacknout stát a vytvořit autoritářský režim, jaký vidíme v Maďarsku. Anebo ještě ostřeji v Bělorusku. 
Kdokoliv si tam postaví reálnou opoziční stranu, je vyhlášen za nepřítele státu, je odsouzen a jde sedět. 
Tam jsou na tom hůř než my v osmdesátých letech, kdy byl Havel disidentem.  
 

Nicméně ANO Andreje Babiše vítězí. Proč?  
 

Střet v těchto volbách bude jednoznačně generační. Když si rozdělíme voliče do čtyř kategorií, 18 až 29, 
pak 30 až 45, pak do šedesáti a pak nad, tak má Andrej Babiš v té skupině nejstarších voličů přes padesát 
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procent. A to jsou velmi ukáznění voliči. Ti chodí volit.  
 

Na druhé straně je tady velmi zajímavá skupina 18 až 29, jejíž účast není až tak ukázněná. V ní dvě 
třetiny voličů deklarují, že půjdou volit, ale nakonec přijde jen jedna třetina. Druhá třetina někam zmizí. 
Odjede na chalupy, na večírky a jinam. Nicméně právě tito lidé mohou rozhodnout volby a my na ně 
musíme apelovat, aby k volbám šli a volili. Oni totiž v té budoucnosti budou žít výrazně déle než my – 
někdejší aktéři sametové revoluce.  
 

Když tihle mladí přijdou k volbám, jde asi o půl milionu lidí a zhruba deset procent z celkové volební 
účasti, tak naředí komunistické hlasy a komunisté se třicet let po listopadu 1989 poprvé nedostanou do 
Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš tím ztratí jediného jasného koaličního partnera. A u toho bych moc 
chtěl být. To je jedna z mých nejsilnějších motivací v těchto volbách.  
 

A jestli se mě ptáte, jak to nakonec dopadne, nabízím následující vizi: do Poslanecké sněmovny se 
dostanou jen čtyři uskupení. Babišovo ANO, Okamurovo SPD a obě koalice – liberální PirSTAN a 
konzervativní SPOLU. Vládu sestaví koalice koalic, ale nebude to hned. Čekají nás velmi složité časy.  
 

V současnosti máte na Facebooku skoro každý den novou fotku. Lacina v bazénu, Lacina v parku, Lacina 
na ulici. Netrpíte narcismem?  
 

Jsem lídrem parlamentní strany v Praze, tedy v jednom z nejlidnatějších krajů, na který je upřena 
největší pozornost médií. A voliči by mě měli znát. Když se podíváme do průzkumů, znalost mých 
partnerů v čele kandidátky Olgy Richterové a Jakuba Michálka je mnohem vyšší. Takže je v tom musím 
dohánět. Je to rozhodnutí vědomé, potřebuji být nyní vidět.  
 

Ostatně kdyby chtěl někdo po politikovi, aby nebyl vidět a zůstal ve stínu, je to podobné, jako kdybyste 
chtěli po talentovaném fotbalistovi, aby nevyhrával zápasy, nechtěl dávat hodně gólů, nechtěl hrát první 
ligu, pak za nároďák a nakonec se dostat do Anglie do Premier League. Prostě jde o povolání, které 
může úspěšně dělat jen člověk, který se nebojí jít do souboje a má přirozenou ambici vyhrát a jít dál.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-
Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919  

« zpět na obsah   
    
   

218. Místostarosta Lacina, co odstranil Koněva: V Maďarsku a Polsku vidíme, jak je 
jednoduché hacknout stát. Proto Antibabiš      

23.09.2021  parlamentnilisty.cz - Jan Rychetský  
klíčová slova: Kverulant; spolek  

 

Odkaz na originál   

Opoziční smlouva mezi ČSSD a ODS porodila i Andreje Babiše. V kontrolních výborech dostali za podporu 
pozice komunisté. Byl to nerozbitelný pakt a už na to mnoho lidí zapomnělo. To říká místostarosta Prahy 
6 a trojka na pražské kandidátce koalice PirSTAN Jan Lacina. Právě v jeho pracovně, kde jsme ho 
zpovídali, padlo rozhodnutí o odstranění sochy maršála Koněva.  
 

Jste místostarostou, který v roce 2020 řídil odstranění sochy maršála Koněva z pražského Bubenče do 
depozitáře. Bylo to správné rozhodnutí?  
 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919
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Rozhodnutí o odvozu Koněva z náměstí Interbrigády vzniklo v této kanceláři, byť impulz přišel od 
starosty Ondřeje Koláře. Rada městské části i její zastupitelstvo rozhoduje v kolektivu a bez hlasů STAN 
by většina nikdy nevznikla. Pak se k tomu připojila i ODS a bez jedné své členky i Piráti.  
 

Měl jsem s tím rok a půl práce. Koněv prostě nemá stát na náměstí Interbrigády a je pro to mnoho 
argumentů. Koněv totiž přijel 9. května 1945 do vyčištěné Prahy a nebyla pravda, co se psalo na původní 
bronzové ceduli pod ním, totiž že zachránil Prahu před zničením. Toho se zhostil generál Karel Kutlvašr, 
který domluvil s Němci podmínky kapitulace a jejich odchod do západní zóny a kterého po válce 
komunisti právě za tohle na dlouhá léta uvěznili a vymazali z dějin.  
 

Další argumenty jsou známější. V roce 1956 velel Koněv potlačení povstání v Maďarsku, v roce 1968 
přivezl delegaci důstojníků sovětské armády, kteří se rozjeli po republice rekognoskovat terén před 
vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Mezitím velel stavbě Berlínské zdi, která rozdělila Německo na dlouhá 
desetiletí.  
 

Jeho bronzová socha nevznikla po válce jako projev díků Pražanů, ale v roce 1980, za nejtužší 
normalizace, jako projev absolutní servility k sovětským okupantům.  
 

Myslím si, že ten člověk by neměl mít u nás sochu, a jsem rád, že jsem s jejím odvozem spojován. Stojím 
si za tím. Jestli si někdo zaslouží pomník, pak je to generál Kutlvašr.  
 

Kde je podle vás ta hranice, kdy by měla socha zůstat a kdy by měla být odstraněna?  
 

My jsme se shodou mnoha okolností a nezáměrně dostali do vlny bourání soch. Přitom jsme ji 
nezpůsobili a s naším počinem neměla ve skutečnosti nic společného. Debata o odstranění Koněva zde 
běžela od roku 1990 a my byli první politickou reprezentací, která měla odvahu a odhodlání to konečně 
realizovat. Na druhou stranu nejsem příznivcem bourání soch.  
 

Důvodem, proč nebyla socha odvezena již v roce 1990, bylo, že se na našem území ještě nacházely 
desetitisíce sovětských vojáků, kteří odešli až 21. června 1991. Mezitím se přes to už zase přelily dějiny, 
takže se příhodný okamžik nikdy nenašel. Až starosta Kolář k tomu dal staronový impulz.  
 

Navíc nejde o odstranění, ale o přemístění do některé z významných paměťových institucí. Dostalo ji od 
nás Muzeum paměti XX. století, které právě v té době vznikalo a je to dnes jejich nejcennější exponát. 
Tato instituce už má na Hradě od magistrátu přidělen jeden dům, kde bude působit. A pro bronzového 
maršála Koněva mají vybrané konkrétní místo, které mi už ukázali.  
 

Není to vůči dějinám trochu sobecké, když se sochy poražených odvážejí a sochy vítězů zůstávají?  
 

Proč to Rusům a komunistům, kteří jsou dodnes řízeni z Moskvy, tak strašně vadí, je fakt, že bronzová 
socha maršála Koněva byla poslední značkou, kam až sahalo mocné sovětské impérium v osmdesátých 
letech. Proto to pro ně je tak důležité.  
 

A k tomu, že sochy vítězů zůstávají a sochy poražených ne. To se neslučuje s tím, co jsme tady za těch 
sedm let udělali, protože jsme třeba odhalili sochu Marie Terezie, reprezentantky kdysi mocné 
habsburské říše, která se dávno rozpadla. A přesto jsme jí jako jediné královně na českém trůnu sochu 
odhalili, protože modernizovala stát a zavedla některé důležité reformy. Je to jediná socha Marie 
Terezie v Česku. Také jsme odhalili Vějíř Žofie Chotkové, což byla manželka následníka rakousko-
uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, která zahynula v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. Takže 
je to naopak – vracíme se k osobnostem, které byste mohl z dnešního pohledu zjednodušeně zařadit 
mezi poražené.  
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Co když v důchodu uvidíte, jak budou odvážet sochu, u jejíž instalace jste byl?  
 

Podle mě tyto sochy odstraňovány nebudou, protože přicházíme s takovými, které jsou historicky 
prověřené a jednoznačné. Jinak ta představa je zajímavá. Nemyslím, že bych se dožil devadesáti let, ale 
až budu v důchodu, tak si představuji, jak sedím na Malé Straně ve Sněmovní ulici na židli, popíjím 
plzeňské nebo ryzlink a na krku mám jako živá socha cedulku Poslední obyvatel Prahy 1, aby si mě 
japonští, čínští a korejští turisté mohli vyfotit jako pamětihodnost.  
 

Před Národní technickou knihovnou máte také lavičku Ferdinanda Vaňka alias Václava Havla. Musíte za 
ni rovněž odvádět licenční poplatek Knihovně Václava Havla?  
 

Ne. Tento ekonomický model, o kterém mnoho nevím, souvisí s lavičkou Václava Havla od Bořka Šípka. 
Naše lavička je originál, který vznikl na základě otevřené výtvarné soutěže. Ten exponát má po umělecké 
stránce velký úspěch. Sochař a významný propagátor uměleckých intervencí do veřejného prostoru 
Pavel Karous ji označil za jednoznačně nejzdařilejší pomník Václavu Havlovi, který kdy vznikl.  
 

Pojďme se podívat na celou Prahu. Primátor Zdeněk Hřib, významný člen vašich spojenců v koalici, sklízí 
kvůli dopravě v hlavním městě velkou kritiku, a to dokonce i od prezidenta Miloše Zemana. Jak se k 
tomu stavíte?  
 

To, že se současný prezident neustále vměšuje do voleb, přičemž by měl být nestranným rozhodčím, 
patří k jeho politickému stylu. Městská hromadná doprava, hlavně ta, co jezdí po kolejích, funguje podle 
mě skvěle. O něco složitější situaci mají autobusy, které mají velmi často vyhrazené zrychlující pruhy, ale 
ne všude po městě. V zácpách prostě čekají a nabírají zpoždění.  
 

Vedení hlavního města Prahy, kde má nicméně dopravu v gesci radní Adam Scheinherr z uskupení Praha 
sobě, se pustilo do razantní opravy zanedbané silniční infrastruktury. Předpokládám, že to chtěli 
stihnout přes prázdniny, ale některé stavby realizovat takhle rychle nešlo. Nicméně udělat se to musí, 
protože se chystá velká rekonstrukce Barrandovského mostu a do té doby musejí být ulice opravené. 
Takže jde o nepříjemnost, kterou je nutné strpět. Není to navždy.  
 

S prezidentem se vám dostalo částečné satisfakce, když byl areál Pražského hradu na základě vašeho 
tlaku otevřen veřejnosti...  
 

Panu prezidentovi jsme s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou, který je současně senátorem 
za Prahu 6, napsali na silvestra v roce 2018. Nesmírně nás štvaly plošné kontroly a ohyzdné kadibudky, v 
nichž stojí vojáci a prohledávají veřejnost. Vytvářejí tam srocení a je to proti logice věci. Z jeho kanceláře 
nám přišel dlouhý zamlžující dopis, z něhož bylo jasné, že s tím Správa Pražského hradu nic dělat nechce.  
 

Podruhé jsme mu napsali v době, kdy byl lockdown a Pražský hrad se uzavřel zcela. Vypadalo to, že jsme 
se dostali z bláta do louže a z louže pod okap. Pak se k nám ale přidal spolek Kverulant, který se domohl 
soudního rozhodnutí, že Správa Pražského hradu musí za určitých okolností dát veřejný prostor na 
Hradě k dispozici. Pak skončil lockdown, Hrad se otevřel veřejnosti a vyhlásil zrušení celoplošných 
kontrol. To se stalo letos o prvním květnovém pondělí, takže jsme tam oba s Jirkou Růžičkou pádili, i 
když jsme v tom tušili nějakou čertovinu. A měli jsme správnou předtuchu. Hned ve středu policejní 
prezidium ohlásilo, že se mezinárodní bezpečnostní situace natolik zhoršila, že se všeobecné plošné 
kontroly opět zavádějí. Mimochodem, na ten druhý dopis nám už nikdo neodpověděl, takže z toho 
vyvozuji, že si prezident a jeho nejbližší okolí neváží ani místních samospráv, ani Senátu, což je smutné.  
 

Starostové a nezávislí jsou podle mého pravicoví, kdežto Pirátská strana je levicová a často jsou její 
členové označováni za neomarxisty. Kam PirSTAN na politické škále zařadit?  
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Většina lidí, kteří operují s pojmem neomarxismus, neví, co to znamená. Ale abych odpověděl na vaši 
otázku: dohromady s Piráty jsme pro tyto volby, v nichž jde o budoucí směřování téhle země, vytvořili 
středovou koalici, kterou spojuje důraz na budoucnost a samozřejmě na svobodu, tedy liberalismus. Je 
to, jako když jdou dvě armády do jedné bitvy za ukončení nadvlády Agrofertu nad Českou republikou. 
Jde o dohodu před bitvou. Obě strany jsou samozřejmě trochu jiné, ale tu odlišnost vidím v něčem 
jiném než v rozlišování na středopravou a středolevou orientaci.  
 

My Starostové a nezávislí, respektive naši klíčoví reprezentanti, jsme ve většině lidé, kteří se více či 
méně dotkli totality za minulého režimu. Proto je pro nás tak strašně důležité napojení na Západ: 
bezpečnostní deštník NATO, Evropská unie a schengenský prostor. Kdežto Piráti reprezentují lidi, kteří 
se narodili do svobody, takže se více zabývají tématy jako spravedlnost pro všechny, sociální stát či 
protikorupční boj. Dvě témata máme ale zcela společná. Jde o péči o krajinu, ať už městskou nebo 
venkovskou, spojenou s ochranou půdy a zadržováním vody v ní. A pak je to modernizace vzdělávání a 
podpora vědy a výzkumu, abychom měli ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou a byli schopni 
konkurovat asijským tygrům. Samozřejmě nám jde společně i o dobré hospodaření státu a vyrovnaný 
rozpočet. To je bez debat.  
 

Vy jste pravičák?  
 

Já se považuji za středopravého liberála. Nejdůležitější je pro mě důraz na svobodu. Na začátku 
devadesátých let, kdy naše země byla úplně rozbitá a uvažovalo se o její obnově, jsem byl velký 
pravičák, ale během doby jsem se posunul ke středu. Nejdůležitější pro naši společnost, jak to vidím 
dnes, je, aby byla schopna držet pohromadě. Potřebujeme dobré a spokojené učitele a lékaře, ale také 
řemeslníky: pekaře, truhláře, instalatéry… je nezbytné, aby měli pocit, že jsou všichni ve společnosti 
respektováni.  
 

Nesouvisí to i s tím, že jste provozovatelem kaváren? I když jste během práce na radnici Prahy 6 svůj 
byznys masivně zredukoval…  
 

Když mě tady v roce 2014 zvolilo zastupitelstvo místostarostou, tak jsem měl pět velkých podniků a 
zaměstnával hodně lidí. Teď mám jednu jedinou kavárnu, která byla ze všech nejúspěšnější, a tou je 
Café Nona na Nové scéně Národního divadla. Provozuji ji spolu s dlouholetým partnerem v mnoha 
dalších projektech – hudebníkem, moderátorem a bývalým politikem Michalem Prokopem. Pro televizi 
jsme dělali několik velkých projektů, z nichž asi nejznámější jsou Krásný ztráty, ale také jsem třeba 
spoluautorem písniček na jeho posledních dvou albech.  
 

Napsal jste knihu Havel na Hrad! Byl první český prezident levičák?  
 

Vlastně ano. Byl také liberálem s důrazem na svobodu jednotlivce i společnosti. Byl ekolog, nikdy 
žádnou stranu veřejně nepodpořil, ale podle mě byl voličem Zelených. Jenže Zelení tím, že téma 
ochrany krajiny a životního prostředí obecně příliš zideologizovali, tak ho vlastně na dlouhá léta 
nechtěně pohřbili. Nicméně zelené téma se za tu dobu stalo mainstreamem, dnes se dokonce říká 
megatrendem. Pozná se to podle toho, že ochranu přírody berou všechny strany vážně. Tedy až na 
Andreje Babiše, jeho žluté lány řepky do biopaliv, nebo záměrně nevyřešenou otravu řeky Bečvy, což je 
jev naprosto skandální.  
 

Českou levici, na kterou se ptáte, pro mě dlouhá léta reprezentovala sociální demokracie. Ta si za vlády 
premiéra Miloše Zemana nechala ukrást kdeco – například Mosteckou uhelnou. Taky nechala později 
vyrůst solární barony, ale třeba vytvořila i skvělé podmínky pro tu šílenou exekutorskou mafii, díky níž se 
dostalo do problémů obrovské množství lidí. Exekutoři na tom vydělávali strašné prachy, zatímco 
statisíce lidí v téhle zemi přišly o budoucnost. ČSSD pak tradičně měsíc před volbami koupila za tři stovky 
pastelky dětem do školy. Takhle si moderní levici fakt nepředstavuji.  
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Nechali nám tu po sobě Andreje Babiše a zplundrovaný stát. Je to paradox. Babiše volí nejvíc právě tam, 
kde je naše země nejvíc zdevastovaná. Na severozápadě Čech. A já to opakuji stále dokola. Dokud 
nevyřešíme problémy opuštěných lidí v zapomenutých regionech, což je třeba Ústecko, Karlovarsko a 
Sudety obecně, tak nás ty zklamané hlasy opuštěných lidí budou pořád táhnout do minulosti. To jsou 
hlasy pro Okamuru, Babiše a komunisty. Do těch regionů je třeba dostat nástroje, které je zvednou. 
Musíme se s nimi rozdělit o příležitosti, bez toho se jako Česká republika dopředu nehneme.  
 

Není to beznadějná mise, když se to nedaří ani v bohatším sousedním Německu?  
 

Pravda, ani Německo si s tím neumí úplně poradit, ale velmi se o to snaží. Nakonec dosluhující kancléřka 
pochází symbolicky právě z bývalé NDR. Pro nás Čechy je mimochodem vývoj v Německu určující. 
Stabilita ekonomického vývoje a stabilita demokracie v Německu jsou totiž stabilitou Evropy. Německé 
volby jsou jedněmi z nejdůležitějších na starém kontinentu, a to je důvod, proč mám obrovský respekt 
právě k Angele Merkelové a jejímu šestnáct let trvajícímu kancléřství. I když bych ji paradoxně nevolil, 
protože v Německu bych byl téměř jistě voličem liberálů z FDP.  
 

Když jsem hovořil se socioložkou Jiřinou Šiklovou o levici krátce před tím, než zemřela, řekla: 
"Starostové jsou v pořádku, ale to druhé? Když je někdo nezávislý, tak kdo to vlastně je? Proč tě mám, 
hochu nezávislý, vlastně volit? Nezávislí mohou vždy říct, že mají vlastní politiku, aniž specifikují jakou. 
Jsou to podle mě lidé, kteří čekají na příležitost!" Co vy na to?  
 

Na to mám odpověď, která je skryta v samotném vzniku STAN. Hnutí vzniklo ve Zlínském kraji v době, 
kdy zemi ovládala opoziční smlouva, tedy ČSSD a ODS. Ostatně tato smlouva, jak už jsem naznačil, 
porodila právě Andreje Babiše. V kontrolních výborech tehdy dostali funkce za podporu oposmlouvy 
komunisti a stroj byl dokonale promazán. Byl to po dlouhá léta nerozbitelný pakt, už na to mnoho lidí 
zapomnělo.  
 

Na Zlínsku tehdy na protest vzniklo hnutí Nezávislých starostů pro kraj. Tehdy se dohodlo dvacet 
starostů ze středně velkých a malých obcí s tím, že "oposmlouvu" rozbijí. Podařilo se jim to a dostali se v 
krajském zastupitelstvu alespoň do opozice. Pak to samé vzniklo na Liberecku, ve Středočeském kraji a 
tak dále. Z Nezávislých starostů pro kraj vznikla přesmyčka Starostové a nezávislí. Kouzlo tohoto 
politického uskupení spočívá v tom, že máme dneska asi 660 starostů, kteří nejsou jenom členové, ale 
často jen příznivci. Všichni ale chápou, že pro úspěšnou péči o své obce potřebují zastání na kraji, v 
Poslanecké sněmovně, v Senátu a eventuálně i ve vládě.  
 

Když jsem v roce 2013 vstupoval do STAN, tak jsem hnutí bral za optimální platformu ke vzniku středové 
liberální strany, která mi jako pražskému voliči strašně chyběla.  
 

Kouzlo hnutí STAN zároveň tkví v tom, že jde o nepotopitelné plavidlo, protože spojení starostů má 
obrovský politický výtlak. Kdybychom se například v roce 2017 nedostali do Poslanecké sněmovny, tak 
máme stále druhý největší senátní klub včetně prvního místopředsedy Senátu, čtyři hejtmany a mraky 
starostů. Od nich se odvíjí velký respekt. A současné vedení reprezentované předsedou Vítkem 
Rakušanem nebo místopředsedy Honzou Farským či třeba Věslavem Michalikem tomu dává politický 
směr.  
 

V Praze, kde STAN reprezentuji ve sněmovních volbách já, to máme v koalici Piráti a Starostové 
rozděleno tak, že Olga Richterová je obrácená do budoucnosti a hovoří o státu, který má být vlídný ke 
všem. Z mých sloganů je klíčový ten, s nímž jezdí pražské tramvaje, a říká se v něm: "Stát bez Babiše, 
budoucnost bez dluhů." Dodal bych ještě "bez všudypřítomného chaosu, bez dotačních podvodů a bez 
zcela zbytečných úmrtí", kdyby tam bylo víc místa.  
 

Máte za sebou politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě filozofické Západočeské univerzity. Plzeňská 
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univerzita ale nemá moc dobré jméno...  
 

S takovými soudy bych byl opatrný, protože skandál se týkal tehdejší právnické fakulty. Moje studium 
bylo dost tvrdé a učitelé mi neodpustili vůbec nic. Důvod, proč jsem začal studovat v Plzni, byl ten, že 
jsem měl pocit, že můj život ve třiatřiceti trochu přešlapuje na místě. Tehdy jsem udělal přijímačky v 
Praze i v Plzni, vzali mě na obou školách. Rozhodl jsem se pro Plzeň, protože jsem chtěl být více v 
pohybu. S úsměvem dodávám, že šlo nejspíš o počínající krizi středního věku. Plzeň se později stala 
Evropským městem kultury, mám ji jako město velmi rád a často se mi po ní stýská.  
 

Když vypukla kauza tamní právnické fakulty, dehonestovala vlastně všechny absolventy. Řada z nás – 
politologů vystudovaných na filozofické fakultě – pak šla studovat ještě mediální studia na Fakultu 
sociálních věd Univerzity Karlovy, abychom případné posměváčky umlčeli. Znalost politologie je pro mě 
nicméně cennou výbavou, protože umím dopředu odhadnout řadu věcí. Třeba jak nejspíš dopadnou 
nejbližší volby. I když zrovna volby a odhad výsledků jsou multižánrovým tématem. Je v tom hodně 
statistiky, ale i sociologie a schopnosti číst skutečné trendy, nikoli ty, o nichž se píše v novinách. A taky 
hodně psychologie. Je to pro mě pokaždé velké dobrodružství.  
 

My jsme v roce 2017 byli první stranou od sametové revoluce, která se dostala do Poslanecké sněmovny 
navzdory všem předvolebním průzkumům. Do té doby se to nikomu nepovedlo. Čtrnáct dní před 
volbami nám jeden průzkum dával 2,7 %, druhý 3,1 % a třetí podobně, ale lidé našli odvahu a volili nás. 
Byla to obrovská satisfakce, protože Miroslav Kalousek stále dokola opakoval, že hlasy hozené 
Starostům jsou v lepším případě hlasy hozené do koše a v horším pro Andreje Babiše. Díky tomu udržel 
TOP 09 v Parlamentu, protože kdyby tehdy naše voliče nevyplašil, tak TOP 09 skončila se třemi a půl 
procenta pod čarou a my měli osm procent. Ale to už je zahraná bitva. Teď nás čeká další a v ní jsme 
spojenci. Jdeme zrušit nadvládu Agrofertu nad Českou republikou. Je to jako z Hobita: Bitva pěti armád.  
 

Byl jste novinářem, vystudoval jste mediální studia. Pracoval jste v Lidovkách, když ještě patřily 
cizincům. Dnes jsou soukromá média skoro jako fotbalové kluby, které mají svého českého vlastníka. Co 
je lepší?  
 

Z dnešního pohledu lze říct, že situace v devadesátých letech minulého a ještě nultých letech tohoto 
století byla dobrá. Zahraniční majitelé totiž tuzemská média provozovali jen za účelem zisku. Oba si 
pamatujeme, že mezi lety 2002 až 2006 byla Mladá fronta DNES schopna dohnat premiéra Stanislava 
Grosse k rezignaci ve vládě. Tak dlouho ho novináři pronásledovali s otázkou, kde sehnal peníze na byt, 
až rezignoval. To je situace, které dnes nejsou schopna soukromá média dosáhnout. A to proto, že je 
skoupili oligarchové, ale ne za účelem zisku, nýbrž kvůli ovlivňování veřejného mínění.  
 

Netřeba psát do titulku, že je Babiš nejlepší. Stačí, když se v MF Dnes a v Lidových novinách či v jejich 
internetových verzích některá témata vůbec neobjeví. Tak lidé, co si rozebrali českou mediální scénu, 
fungují. A podle mě je to obrovský problém. A to je důvod, proč jsem podporovatelem velmi silné pozice 
Českého rozhlasu a České televize. To jsou totiž jediná dvě média, kterým dnes mohu věřit, že jsou 
schopna otevírat kontroverzní témata a jsou v tom nezávislá.  
 

Myslím si, že je vidíte moc růžově...  
 

Podle mě jsou důležitá hlavně v tom, že otevírají témata, která si Andrej Babiš ve svých novinách škrtl. 
Chápu, že z pohledu Babiše či jiného oligarchy mohou působit neobjektivně, protože Babišova média by 
o něm ve zlém těžko mohla psát. Česká televize naopak otevírá témata, která jsou českému premiérovi 
nepříjemná.  
 

Oligarchové si na začátku devadesátých let pod taktovkou Václava Klause rozebrali tuto zemi, získali 
ekonomický vliv a zhruba před deseti lety pochopili, že je dobré mít i vliv mediální. Média jsou čtvrtým 
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pilířem demokracie, takže si je prostě rozebrali. Bez veřejnoprávních médií bychom opravdu byli ve 
velmi komplikované situaci a vidíme na Maďarsku a Polsku, jak strašně jednoduché je hacknout stát. 
Viktor Orbán si podmanil stát, protože si podmanil média a justici, a to samé v měkčí formě probíhá v 
Polsku. Končí to tak, že se Maďarsko posouvá do autoritářského režimu, jaký známe z poválečného 
Španělska a Portugalska, tedy od Franciska Franka a Antónia de Oliveiry Salazara. V těch zemích se 
čekalo, než autoritáři zemřou, aby se mohla restaurovat demokracie. Ve Španělsku to bylo dokonce 
spojeno s restaurací království.  
 

Je pro mě překvapivé, že třicet let po vlně přechodů k demokraciím je ve střední Evropě tak snadné 
hacknout stát a vytvořit autoritářský režim, jaký vidíme v Maďarsku. Anebo ještě ostřeji v Bělorusku. 
Kdokoliv si tam postaví reálnou opoziční stranu, je vyhlášen za nepřítele státu, je odsouzen a jde sedět. 
Tam jsou na tom hůř než my v osmdesátých letech, kdy byl Havel disidentem.  
 

Nicméně ANO Andreje Babiše vítězí. Proč?  
 

Střet v těchto volbách bude jednoznačně generační. Když si rozdělíme voliče do čtyř kategorií, 18 až 29, 
pak 30 až 45, pak do šedesáti a pak nad, tak má Andrej Babiš v té skupině nejstarších voličů přes padesát 
procent. A to jsou velmi ukáznění voliči. Ti chodí volit.  
 

Na druhé straně je tady velmi zajímavá skupina 18 až 29, jejíž účast není až tak ukázněná. V ní dvě 
třetiny voličů deklarují, že půjdou volit, ale nakonec přijde jen jedna třetina. Druhá třetina někam zmizí. 
Odjede na chalupy, na večírky a jinam. Nicméně právě tito lidé mohou rozhodnout volby a my na ně 
musíme apelovat, aby k volbám šli a volili. Oni totiž v té budoucnosti budou žít výrazně déle než my – 
někdejší aktéři sametové revoluce.  
 

Když tihle mladí přijdou k volbám, jde asi o půl milionu lidí a zhruba deset procent z celkové volební 
účasti, tak naředí komunistické hlasy a komunisté se třicet let po listopadu 1989 poprvé nedostanou do 
Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš tím ztratí jediného jasného koaličního partnera. A u toho bych moc 
chtěl být. To je jedna z mých nejsilnějších motivací v těchto volbách.  
 

A jestli se mě ptáte, jak to nakonec dopadne, nabízím následující vizi: do Poslanecké sněmovny se 
dostanou jen čtyři uskupení. Babišovo ANO, Okamurovo SPD a obě koalice – liberální PirSTAN a 
konzervativní SPOLU. Vládu sestaví koalice koalic, ale nebude to hned. Čekají nás velmi složité časy.  
 

V současnosti máte na Facebooku skoro každý den novou fotku. Lacina v bazénu, Lacina v parku, Lacina 
na ulici. Netrpíte narcismem?  
 

Jsem lídrem parlamentní strany v Praze, tedy v jednom z nejlidnatějších krajů, na který je upřena 
největší pozornost médií. A voliči by mě měli znát. Když se podíváme do průzkumů, znalost mých 
partnerů v čele kandidátky Olgy Richterové a Jakuba Michálka je mnohem vyšší. Takže je v tom musím 
dohánět. Je to rozhodnutí vědomé, potřebuji být nyní vidět.  
 

Ostatně kdyby chtěl někdo po politikovi, aby nebyl vidět a zůstal ve stínu, je to podobné, jako kdybyste 
chtěli po talentovaném fotbalistovi, aby nevyhrával zápasy, nechtěl dávat hodně gólů, nechtěl hrát první 
ligu, pak za nároďák a nakonec se dostat do Anglie do Premier League. Prostě jde o povolání, které 
může úspěšně dělat jen člověk, který se nebojí jít do souboje a má přirozenou ambici vyhrát a jít dál.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mistostarosta-Lacina-co-odstranil-Koneva-V-
Madarsku-a-Polsku-vidime-jak-je-jednoduche-hacknout-stat-Proto-Antibabis-677919  

« zpět na obsah   
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219. Hrad už jen jako skanzen, Pražané si tam odvykli chodit      

03.10.2021  praha.iDNES.cz - Matěj Nejedlý  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz  
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; Kverulanta; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad, pondělí odpoledne. Nejvýznamnější památka hlavního města zeje až na výjimky 
prázdnotou. Několik turistů si prohlíží katedrálu svatého Víta, jeden zamilovaný pár se fotí ve Zlaté 
uličce. Symbol Prahy jinak působí opuštěně, jako by si sem snad lidé odvykli chodit.  
 

Před prázdninami tu přitom bylo veselo. Své 80. narozeniny zde oslavil exprezident Václav Klaus. Za 261 
tisíc korun zajistil Hrad pro Klause úklid, připravil stoly a stany, zvukaře, vzduchotechniku i instalatéra. V 
ceně byli také zahrnuti hasiči a bezpečnostní služby. Taková akce byla však v období od znovuotevření 
Hradu výjimkou, kterou porušil jen prezident Miloš Zeman pietní akcí za oběti covidu-19 s hořícími 
svíčkami v pivních kelímcích.  
 

U vchodu do areálu Pražského hradu redaktora MF DNES zkontrolovali dva usměvaví policisté. Po 
odevzdání kovových předmětů a úspěšném projití bezpečnostním rámem byl za pár desítek sekund 
vpuštěn. V předcovidovém čase se kvůli těmto kontrolám často tvořily dlouhé fronty, na což si stěžovali 
hlavně turisté. Kontroly začaly v roce 2016 a zrušeny byly až letos začátkem dubna, kdy se po uvolňování 
pandemických opatření otevřely hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Zrušení však trvalo jen pár dní.  
 

"Kontroly na Pražském hradě obnovila Policie ČR," sdělil Jan Pastor za Správu Pražského hradu. "Pražský 
hrad o tomto kroku nerozhodoval," doplnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.  
 

"Je to s ohledem na doporučení bezpečnostních expertů, a to i z řad Policie ČR. Je to reakce na 
bezpečnostní situaci ve světě, potažmo v Evropě," uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Za 
rozhodnutím podle něj není žádná konkrétní hrozba.Kontroly a málo lidí  
 

Hned po otevření na Pražský hrad moc lidí nechodilo. Tento trend se ale začal měnit v srpnu, kdy 
návštěvnost začala růst. "Ani tak ovšem zdaleka nedosahujeme čísel před pandemií. Ve srovnání s 
loňskem letos pozorujeme mezi návštěvníky vzrůstající počet cizinců, naopak Čechů oproti loňsku 
výrazně ubylo. Je to způsobeno i tím, že se vrátily zahraniční organizované skupiny, jež na Pražský hrad 
přijíždějí s cestovními kancelářemi," vysvětluje Ovčáček.  
 

Návštěvnost nezachránily ani školní skupiny, které normálně Hrad navštěvují v hojném počtu. 
Zarezervovat a realizovat prohlídku si jich stihlo jen několik. "V novém školním roce zatím školy a učitelé 
vyčkávají na vývoj situace ohledně opatření proti covidu, a tudíž je objednávek výrazně méně, tedy i 
včetně prohlídek Pražského hradu," informuje Miloš Pospíšil z cestovní kanceláře CK2.  
 

Pražský hrad  
 

Otevírací doba Pražského hradu Areál Pražského hradu 6:00–22:00  
 

Návštěvnické objektyStarý královský palácbazilika sv. JiříZlatá ulička s věží Daliborkou 9:00-
17:00katedrála sv. Víta  
 

po–so: 9:00–17:00 ne: 12:00–17:00  

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-hrad-praha-pamatka-katedrala-sv-vita-straz.A210925_628798_praha-zpravy_klf
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Výstavy V Královském letohrádku  
 

Aktuálně probíhá výstava obrazů Ivana Exnera a v Jízdárně Pražského hradu je momentálně k vidění 
největší výstava o tuzemské architektuře nazvaná Česká architektura od secese k dnešku.  
 

Pramen: www.hrad.cz  
 

Hlavní město se snažilo pomoci zvednout návštěvnost památek například pomocí kampaně pro turisty V 
Praze jako doma 2. "V rámci projektu se jednalo o druhou nejnavštěvovanější památku v rámci 
programu a během jeho trvání (červenec až srpen, pozn. red.) voucher na okruh Pražského hradu a 
Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha využilo 18 tisíc turistů," říká mluvčí Prague City 
Tourism Klára Malá.  
 

Lidé mohou na Pražský hrad vstoupit jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým 
nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále 
vyhrazeno jen pro odchod z areálu. Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými 
opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce 
loni na jaře.Čeká se na další soud  
 

Uzavření Pražského hradu přitom Pražanům vadilo. Nejvíce byla vidět organizace Kverulant. Prezidenta 
nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
 

"Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusí žádat hradní správu o souhlas," říká zakladatel a ředitel Kverulanta Vojtěch 
Razima.  
 

Nyní už je areál přístupný, ale resort vnitra a Správa Pražského hradu výrok městského soudu rozporují. 
Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti. NSS už podle 
své databáze řízení zahájil, ale zatím nerozhodl.  
 

"My jsme optimističtí, už tři roky před covidem totiž IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, 
pozn. red.) mapoval všechny průchody Pražského hradu a nazval ho veřejným prostranstvím," sdělil MF 
DNES Razima.  
 

Foto:  
Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

FotoGallery:  
Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
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Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Turisté mohou po odvolání opatření do areálu Pražského hradu. Stále musejí procházet rámy, kontrola 
je však spíš namátková. (28. května 2020)  
Petr Topič, MAFRA  
 

Hradní stráž na Pražském hradě pochoduje v rouškách. (3. dubna 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

Hradní stráž na Pražském hradě pochoduje v rouškách. (3. dubna 2020)  
Dan Materna, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-hrad-praha-pamatka-katedrala-sv-vita-
straz.A210925_628798_praha-zpravy_klf  

« zpět na obsah   
    
   

220. Co když je u Hradu bomba, udatní zbrojnoši? Za "Kverulanta" Razimu se postavil 
státní zástupce      

13.10.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Razima (12); Kverulant (3); org (3); Vojtěch (2); kverulanta; Kverulantem; Kverulantovi; 
organizace; Razimou; Razimovi; razimu; Razimy; spolku; Vojtěchem; Vojtěchu  

 

Odkaz na originál   

Pro žádného bojovníka proti nepravostem politiků a zvůli úřadů není dobrá vizitka, když je sám 
pravomocně odsouzen. Vojtěchu Razimovi z organizace Kverulant.org se to před časem stalo. Nevzdal 
se a teď se karta jeho údajného šíření poplašné zprávy začíná obracet.  
 

"Trestný čin se nestal, rozsudek navrhujeme zrušit," napsalo Nejvyšší státní zastupitelství ve svém 
posudku k dovolání k Nejvyššímu soudu, které podal zakladatel watchdogového spolku Kverulant.org 
Vojtěch Razima. Ten byl letos na jaře odsouzen k půlročnímu podmíněnému trestu za šíření poplašné 

https://hlidacipes.org/co-kdyz-je-u-hradu-bomba-udatni-zbrojnosi-za-kverulanta-razimu-se-postavil-statni-zastupce/
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zprávy. S verdiktem se ale odmítl smířit, zejména poté, co jej potvrdil i odvolací soud s dodatkem, že 
odsouzený může být rád, že v době nouzového stavu nedostal trest mnohem tvrdší.  
 

O co šlo? Když Razima v době covidového nouzového stavu chodil pravidelně přes Hradčanské náměstí, 
všiml si, že tam na stejném místě dlouhodobě parkují dvě obstarožní dodávky. "Byly to evidentně vraky, 
tak jsem zavolal na policii, že si myslím, že by v těch dodávkách mohla být bomba. Rozhodně jsem 
bombu nenahlásil. Navíc se mezi první instancí a odvolačkou ukázalo, že sama policie ještě před mým 
telefonátem ty dodávky o své vůli prohlédla, protože jí přišly podezřelé," říká Razima.  
 

Roli v pozornosti policie možná sehrály některé bizarní okolnosti telefonátu, Razima kupříkladu 
strážníky tituloval jako "udatné zbrojnoše".  
 

Smutný konec kdysi ctihodného muže  
 

"Mám pocit, že si to soudce na odvolačce vůbec nepřečetl, nabyl dojmu, že Razima někam volal, že je 
tam bomba a tahle nuance, že šlo o podezření, mu unikla. Vnímám to jako velkou křivdu a věřím, že 
bude napravena. Je to zpráva občanovi: drž ústa, ničeho si nevšímej, nikam nevolej, starej se o svoje," 
doplňuje.  
 

Podobně argumentuje ve svém posudku, který má redakce HlídacíPes.org k dispozici, i státní zástupce 
Lumír Crha: "Vedlejším výsledkem trestního postihu takovéhoto typu oznámení může být posílení 
lhostejnosti obyvatel navzájem i vůči obci a státu."  
 

Státní zástupce upozorňuje i na to, že Razima v telefonátu "nesdělil, že v zaparkovaných dodávkách 
bomba je" a že pouze upozornil na to, že poblíž Hradu stojí opuštěná auta a sdělil úsudek, že by v nich 
bomba mohla být.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

Sám Razima připouští, že jej v té době rozčilovalo to, že Hrad je s argumentem covidových opatření pro 
veřejnost zcela uzavřen, stejně jako kontroly zavedené už v roce 2016 jako prevence údajné hrozby 
teroristického útoku. Stejně tak se podle něj mělo pohlížet na podezřelé dodávky. Nyní – i díky postoji 
Nejvyššího státního zastupitelství – očekává, že s dovoláním uspěje.  
 

Jiný soud má ale Vojtěch Razima před sebou. Žalobu na ochranu osobnosti na něj koncem září podal 
kardinál Dominik Duka. Nelíbí se mu článek o tom, že "kardinál tuneluje církevní majetek". Text na webu 
Kverulant.org popsal, že z majetku římskokatolické církve byly vyvedeny dva velké lukrativní pozemky v 
pražské Hostivaři, převedeny na nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky Arietinum a poté na 
developera Central Group s blíže neurčeným příslibem budoucího získání bytů.  
 

"Veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě 
plánováno a podléhá systému interní kontroly," namítá Arcibiskupství pražské.  
 

Kardinál Duka se proto nejprve domáhal stažení článku, ale odvolací soud dal za pravdu Kverulantovi a 
dočasně stažený článek se tedy na web mohl vrátit. Poté si arcibiskupství vymohlo dalším předběžným 
opatřením soudu alespoň změnu titulku ve zprávě o tom, že v prvním sporu s Kverulantem prohrálo. A 
do třetice přišla žaloba na ochranu osobnosti, kde Duka požaduje odškodné celkem tři miliony korun. 
"Pokud bychom prohráli, byla by to prohra občanské společnosti, což by bylo opravdu paradoxní s 
ohledem na Dukovu minulost," podotýká Razima.  
 

Podle Arcibiskupství jde nejen o "urážlivé a nepravdivé" texty, ale také o "demagogický útok bývalého 
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zaměstnance". Razima skutečně pro Arcibiskupství pražské nějaký čas pracoval jako projektový 
manažer: sháněl dotace na opravu církevních památek – podle svých slov úspěšně.  
 

"Skutečně jsem ale neodešel v dobrém. Byl jsem v zásadě vyhozen poté, co si arcibiskup vybral nového 
výkonného ředitele Antonína Jurigu, který podle mého názoru ucítil, že se v církvi budou točit peníze s 
ohledem na restituce. A ten tam pak s sebou přivedl řadu problematických lidí," vysvětluje Razima. "Je 
to smutný konec kdysi ctihodného muže a moc mne to mrzí. Celá ta fašizace Duky a arcibiskupství je 
příšerná záležitost," dodává.  
 

Nestarej se, do ničeho nemluv  
 

Známou tváří spojenou s arcibiskupstvím je například někdejší členka Rady ČT (nominována do ní byla 
Českou biskupskou konferencí a Dominik Duka několikrát zopakoval, že si za nominací stojí) a neúspěšná 
kandidátka za Volný blok do sněmovny Hana Lipovská. Jako jednička v Praze za Okamurovu SPD 
kandidoval – taktéž neúspěšně – donedávna zaměstnanec Arcibiskupství a Dukův spolupracovník Josef 
Nerušil.  
 

Soudní spor s Dukou je podle Razimy principiální věc, která se pravděpodobně potáhne dlouho. 
"Všimněte si, že Duka je člověk soudivý. Ukázkou je třeba záležitost s divadelní hrou v Brně: tam také 
podal dovolání, bylo sice zamítnuté, ale bude kvůli tomu bude podávat ústavní stížnost," říká muž, který 
se před rokem 1989 účastnil demonstrací proti komunismu, při Palachově týdnu byl zadržen, později 
spoluzakládal Občanské fórum v Pelhřimově.  
 

Jak říká, v některých ohledech v politické a společenské situaci posledních let spatřuje analogii s děním 
před rokem 1989.  
 

"Jisté jemné analogie tady vidím. Nejsem politolog, ale všímám si toho, jak jsou lidé vytlačovaní do 
svého soukromého prostoru, na chatu, dneska tedy spíše někam do Chorvatska, ve stylu nestarej se, 
moc nám do toho nemluv... Takový ten privatismus z doby komunismu," říká Razima a poukazuje i na 
přístup premiéra Andreje Babiše a celého státního aparátu k podnikatelům. "Je to ve stylu podnikejte si, 
ale nemontujte se do našich záležitostí, jinak na vás zaklekneme. V tom ta analogie je. Podobně jako v 
tom politickém papalášství, které vidíme třeba u Miloše Zemana."  
 

Celý rozhovor s Vojtěchem Razimou – o jeho práci, kauzách, soudu s kardinálem Dukou i jeho pohledu 
na politiku posledních let – nabídne příští vydání tištěného Týdeníku Forum  
URL| https://hlidacipes.org/co-kdyz-je-u-hradu-bomba-udatni-zbrojnosi-za-kverulanta-razimu-se-
postavil-statni-zastupce/  

« zpět na obsah   
    
   

221. Konec okupace Pražského hradu. O tom je aktuální Týdeník FORUM, běžte do 
trafik      

21.10.2021  forum24.cz - FORUM 24  
klíčová slova: Kverulant; Razimou; Vojtěchem  

 

Odkaz na originál   

Už jste byli v trafice? Ne? Tak to je škoda, protože už vyšlo aktuální číslo Týdeníku FORUM. A logicky 
reflektuje dění posledních dnů. Shrnujeme v něm skandální dění kolem prezidenta republiky a vznášíme 
zásadní otázky, kterými se musí zabývat policie. A nejde zdaleka jen o podivný podpis pod dokumentem, 
kterým byla údajně přímo Milošem Zemanem svolaná poslanecká sněmovna.  

https://www.forum24.cz/konec-okupace-prazskeho-hradu-o-tom-je-aktualni-tydenik-forum-bezte-do-trafik/
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Fakt že bude aktivován článek 66 a pravomoce prezidenta přejdou na jiné ústavní činitele, vede k 
mnoha dalším úvahám. Proto komentátor Jaroslav Bican zpracoval téma o tom, co by se dělo, kdyby se 
končící premiér Andrej Babiš stal prezidentem. Co všechno by najednou mohl dělat?  
 

Kolegové z redakce HlídacíPes.org se zabývají případy, jako byl ten bývalé ministryně Vlasty Parkanové. 
Ta byla po dlouhých letech osvobozena v kauze CASA. Tato kauza ale přitom zásadně ovlivnila celý její 
život! Kdo se tím bude zabývat?  
 

PŘEDPLATNÉ TÝDENÍKU FORUM ZDE  
 

Jak je ale v Týdeníku FORUM obvyklé, rozhodně se nevěnujeme jen domácí politické scéně. Tak 
například si můžete přečíst o něco o tom, jak architekt Jan Kaplický prožíval fakt, že nevyla postavena 
jeho "chobotnice". Petr Volf shrnuje hlavně to, co z toho plyne do budoucna.  
 

V historii se věnujeme osudu posledního krále a císaře Karla I. a tomu, jak špatně skončil jeho život. 
Velký rozhovor tentokrát přinášíme s všestranným umělcem Ondřejem Havelkou, ten politický s novou 
poslankyní Barborou Urbanovou, která se dostala do sněmovny díky preferenčním hlasům.  
 

Díváme se i za hranice. Odejde Polsko z Evropské unie? I tuto tázku evokuje jeho aktuální spor s 
Evropskou unií. Ekonomika se věnuje dramatu jménem Bohemia Energy a rubrika Rodinná firma je 
tentokrát o hračkách. A ne o ledajakých!  
 

Ještě tu máme jeden rozhovor – se zakladatelem webu Kverulant Vojtěchem Razimou zejména o 
pražském arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Kultua je o patrně nejlepším českém animovaném 
celovečeráku od roku 1989 Moje slunce Mad, přinášíme recenzi očekávaného filmu Duna a Nová 
Orientace je tentokrát o Kubě.  
 

V rubrice Občanské forum najdete dopisy čtenářů, ale také pozvánky na akce. Pokud pořádáte zajímavé 
setkání, besedu, divadelní představení nebo cokoli dalšího, napište nám na info@forum24.cz. Je to i 
vaše rubrika!  
 

Aktuální vydání Týdeníku FORUM najdete v trafikách a předplatné na www.tydenikforum.cz.  
 

URL| https://www.forum24.cz/konec-okupace-prazskeho-hradu-o-tom-je-aktualni-tydenik-forum-
bezte-do-trafik/  
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222. Konec okupace Pražského hradu. O tom je aktuální Týdeník FORUM, běžte do 
trafik      

21.10.2021  forum24.cz - FORUM 24  
klíčová slova: Kverulant; Razimou; Vojtěchem  

 

Odkaz na originál   

Už jste byli v trafice? Ne? Tak to je škoda, protože už vyšlo aktuální číslo Týdeníku FORUM. A logicky 
reflektuje dění posledních dnů. Shrnujeme v něm skandální dění kolem prezidenta republiky a vznášíme 
zásadní otázky, kterými se musí zabývat policie. A nejde zdaleka jen o podivný podpis pod dokumentem, 
kterým byla údajně přímo Milošem Zemanem svolaná poslanecká sněmovna.  

https://www.forum24.cz/konec-okupace-prazskeho-hradu-o-tom-je-aktualni-tydenik-forum-bezte-do-trafik/
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Fakt že bude aktivován článek 66 a pravomoce prezidenta přejdou na jiné ústavní činitele, vede k 
mnoha dalším úvahám. Proto komentátor Jaroslav Bican zpracoval téma o tom, co by se dělo, kdyby se 
končící premiér Andrej Babiš stal prezidentem. Co všechno by najednou mohl dělat?  
 

Kolegové z redakce HlídacíPes.org píše o případech, jako byl ten bývalé ministryně Vlasty Parkanové. Ta 
byla po dlouhých letech osvobozena v kauze CASA. Tato kauza ale přitom zásadně ovlivnila celý její 
život! Kdo se tím bude zabývat?  
 

PŘEDPLATNÉ TÝDENÍKU FORUM ZDE  
 

Jak je ale v Týdeníku FORUM obvyklé, rozhodně se nevěnujeme jen domácí politické scéně. Tak 
například si můžete přečíst o něco o tom, jak architekt Jan Kaplický prožíval fakt, že nebyla postavena 
jeho "chobotnice". Petr Volf shrnuje hlavně to, co z toho plyne do budoucna.  
 

V historii se věnujeme osudu posledního krále a císaře Karla I. a tomu, jak špatně skončil jeho život. 
Velký rozhovor tentokrát přinášíme s všestranným umělcem Ondřejem Havelkou, ten politický s novou 
poslankyní Barborou Urbanovou, která se dostala do sněmovny díky preferenčním hlasům.  
 

Díváme se i za hranice. Odejde Polsko z Evropské unie? I tuto otázku evokuje jeho aktuální spor s 
Evropskou unií. Ekonomika se věnuje dramatu jménem Bohemia Energy a rubrika Rodinná firma je 
tentokrát o hračkách. A ne o ledajakých!  
 

Ještě tu máme jeden rozhovor – se zakladatelem webu Kverulant Vojtěchem Razimou zejména o 
pražském arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Kultura je o patrně nejlepším českém animovaném 
celovečeráku od roku 1989 Moje slunce Mad, přinášíme recenzi očekávaného filmu Duna a Nová 
Orientace je tentokrát o Kubě.  
 

V rubrice Občanské forum najdete dopisy čtenářů, ale také pozvánky na akce. Pokud pořádáte zajímavé 
setkání, besedu, divadelní představení nebo cokoli dalšího, napište nám na info@forum24.cz. Je to i 
vaše rubrika!  
 

Aktuální vydání Týdeníku FORUM najdete v trafikách a předplatné na www.tydenikforum.cz.  
 

URL| https://www.forum24.cz/konec-okupace-prazskeho-hradu-o-tom-je-aktualni-tydenik-forum-
bezte-do-trafik/  
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223. Další pochybný převod. Duka získal pro svou nadaci církevní pozemky za miliony  
    

22.10.2021  zpravy.iDNES.cz - slo  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); spolek; spolku  

 

Odkaz na originál   

Kardinál Dominik Duka převedl na svou nadaci další církevní pozemky v hodnotě minimálně 170 milionů 
korun. V minulém týdnu tuto informaci zveřejnil spolek Kverulant.org, čemuž se Duka snažil zabránit. 
Obvodní soud pro Prahu 10 jeho snahu o zabránění publikaci spolkem zamítl.  
 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-soud-spolek-kverulant-pozemky-cirkev-zverejneni.A211022_172746_domaci_misl
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Podle spolku Kverulant.org pražský arcibiskup Dominik Duka tuneluje církev. Kardinál měl v srpnu 
převést pozemky v hodnotě 170 milionů korun na soukromou nadaci Arietinum, kterou na konci 
loňského roku sám založil.  
 

Jedná se o pozemky v pražský Bohnicích o celkové výměře 21 648 m2. Nadace je získala na základě 
darovací smlouvy v srpnu letošního roku od Římskokatolické farnosti v Bohnicích. Pozemky jsou v 
územním plánu vedeny jako zastavitelné území. "Po konzultaci s developery odhaduje Kverulant cenu 
těchto pozemků na částku nejméně 170 milionů korun," píše spolek.  
 

Dárce je v tomto případě podřízen právě Dukovi. Podle spolku je tedy možné situaci chápat tak, že Duka 
pozemky daroval sám sobě. Dokládá to podpisová doložka, kde jsou za obdarovaného i za zřizovatele 
dárce podepsáni tři shodní lidé.  
 

Kardinál se snažil zabránit spolku, aby informaci uveřejnila. Poslední předběžné opatření podal 18. října. 
Obvodní soud pro Prahu 10 ho nicméně v pátek zamítl s odůvodněním, že "tématem předmětných 
článků je věc jednoznačně se týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě 
stovek milionů korun) a že v článcích popisovaná skutková fakta mohou vyvolávat jisté pochybnosti či 
otázky".  
 

Duka tuneluje církev, tvrdí spolek. Podle arcibiskupství jde o demagogický útok  
 

Církev však pochybení odmítá. Kardinál podal na spolek žalobu, ve které požaduje peněžní 
zadostiučinění ve výši 3 milionů korun a omluvu.  
 

Nejedná se o první pochybný převod. Na začátku roku Duka převedl na svou nadaci církevní pozemky v 
hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Konkrétně se jedná o pozemky v pražské Hostivaři.  
 

"Pozemek číslo 1 768 má výměru 14 418 m2 a pozemek 1 805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v 
blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a 
dopravní dostupnost tohoto místa je velmi dobrá. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu 
těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun," píše spolek na svých stránkách.  
 

Nadace pak pozemky převedla na developera Central Group. Výměnou za to má v budoucnu obdržet 
byty, které na pozemcích developer postaví.  
 

Foto:  
Dominik Duka  
Michal Růžička, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardinal-dominik-duka-soud-spolek-kverulant-pozemky-
cirkev-zverejneni.A211022_172746_domaci_misl  
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224. Za chyby se platí. Ale ne, když jste státní úředník: svým lidem státní správa 
odpouští      

02.11.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  
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Odkaz na originál   

Po zaměstnancích státu v drtivé většině případů nikdo nevymáhá náhradu škody, kterou svým 
nesprávným či nezákonným postupem způsobili. Přitom jen za posledních pět let stát na odškodněních 
za nezákonný postup státu vyplatil lidem 1,2 miliardy korun, další miliardy úřady platily na pokutách.  
 

HlídacíPes.org se zajímal o to, v kolika případech stát uplatnil takzvanou regresní náhradu vůči státním 
úředníkům, ale i státním zástupcům a soudcům, případně v jaké výši a s jakou úspěšností.  
 

Stát má škodu vymáhat, ale nedělá to  
 

"Data o regresech sledujeme od roku 2014, v současnosti je "živých" 417 případů regresních náhrad, 
většinou po osobách exekutorů (údaje jsou k polovině letošního roku, pozn. red.) v celkové částce 150,6 
milionu Kč. Z těchto věcí v běhu bylo prozatím vymoženo 3,4 milionu Kč. Úspěšným vymožením bylo 
ukončeno 110 případů regresu a získána tak částka 5,3 milionu Kč," shrnul Michal Pleskot z tiskového 
oddělení Ministerstva spravedlnosti.  
 

To je v příkrém nepoměru k faktu, že jen za posledních pět let stát v mimosoudním odškodnění za 
nezákonný postup státu vyplatil lidem skoro 560 milionů korun, dalších 643,5 milionu na základě 
soudních rozhodnutí. A jen v loňském roce běželo proti státu více než dva tisíce dalších soudů o náhradu 
škody.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

"V režimu zákoníku práce platí, že pokud zaměstnanec způsobí škodu, je běžné po něm škodu vymáhat. 
Jenže v případě úředníků to stát prakticky vůbec nedělá, u soudců maximálně tak v rovině kárného 
řízení a následného snížení platu," říká partner ostravské právní kanceláře Forlex Ivan Barabáš.  
 

Kupříkladu jen Ministerstvo obrany dostalo od začátku roku 2021 od Úřadu pro hospodářskou soutěž 
pokutu za chyby ve veřejných zakázkách v nebývalé výši 500 milionů korun – za chyby v tendru na nákup 
armádních vrtulníků za 17 miliard korun. Resort přitom žádného z chybujících úředníků neplánuje 
postihnout. Odkazuje se v tom na rozsudek Nejvyššího soudu z dubna 2017, podle něhož se v případě 
uložení finanční sankce státu nejedná o vznik škody.  
 

To, že jde o dlouhodobý stav, dokazuje práce neziskové společnosti Kverulant.org. Ta se v roce 2019 na 
základě zákona o svobodném přístupu k informacím nakonec domohla podkladů o tom, zda stát po 
svých úřednících škody vymáhá.  
 

"Zjistili jsme, že na náhradách škod a na pokutách zaplatilo 84 státních institucí, které nám odpověděly, 
celkem 944 milionů korun, ale od svých zaměstnanců zpět vymohly jen 10,5 milionů korun. To je 
pouhých 1,12 %," shrnuje ředitel Kverulant.org Vojtěch Razima.  
 

Jen mezi lety 2014 až 2018 zaplatily celkově české úřady na náhradách škod a pokutách celkem téměř 
dvě miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem sice umožňuje vymáhat škodu po úřednících, kteří se na 
pochybeních podíleli, ale realita je jiná. Ve stejném období stát "sám na sobě" vymohl jen 14 milionů 
korun.  
 

Postižení za nezákonný postup? Nula  
 

Řada škod, například za dlouholeté stíhání či nezákonnou vazbu, vzniká v rámci trestního řízení. 

https://hlidacipes.org/za-chyby-se-plati-ale-ne-kdyz-jste-statni-urednik-svym-lidem-statni-sprava-odpousti/
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Nedávným příkladem je soudně vymožené odškodnění ve výši 500 tisíc korun pro poslance ANO Pavla 
Růžičku za nezákonné trestní stíhání za údajně nevýhodný prodej domu v majetku města Postoloprty, 
kde byl radním. "Soud dospěl k závěru, že jeho nárok je oprávněný, neboť orgány činné v trestním řízení 
pochybily a nezákonným trestním řízením výrazně zasáhly do osobního života Růžičky," popsal server 
Česká justice.  
 

Za svá pochybení však státní zástupci majetkovou odpovědnost zpravidla nenesou. "Jsem si jistý, že 
mezi státními zástupci nebyl nikdy nikdo postižen za nezákonný postup – ať už kárně nebo finančně. 
Jsou přitom i případy, kdy státní zástupce falšoval důkazy, pozměňoval přepisy odposlechů, vytrhával je 
z kontextu, dával jim opačný význam, nebo například zamlčoval znalecký posudek, který pro žalobu 
vyzníval nevýhodně. Promlčecí lhůty jsou navíc u těchto provinění velmi krátké," říká advokát Aleš 
Rozehnal.  
 

Ondřej Šťastný, viceprezident Unie státních zástupců, na dotaz, zda Unie eviduje nějaké případy, kdy byli 
státní zástupci nějak finančně (případně kárně) postiženi za svůj nezákonný postup například v 
souvislosti s odškodněním za nezákonnou vazbu či trestní stíhání, odpovídá stručně: "Neevidujeme."  
 

"Obecně platí, že za škodu způsobenou orgány činnými v trestním řízení, tedy nejen státními zástupci, 
ale také policií a soudy, odpovídá stát. Vámi zmíněná možnost takzvaného regresu připadá v úvahu 
pouze v případech, kdy by pochybení konkrétního státního zástupce bylo konstatováno soudem v rámci 
kárného řízení," konstatuje Šťastný.  
 

Mimochodem – ve výše zmíněném případu poslance Růžičky na dozorující lounskou okresní státní 
zástupkyni Radku Pavlišovou ministryně spravedlnosti Marie Benešová kárnou žalobu podala. Kárný 
senát ale Pavlišovou žaloby zprostil, přestože v odůvodnění konstatoval, že "její jednání bylo na samé 
hranici kárného provinění". "Nikdo nechce střílet do vlastních řad," podotýká právník Ivan Barabáš.  
 

Sérii textů k tématu náhrad za škody způsobené státem při výkonu veřejné moci podpořil Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky.  
URL| https://hlidacipes.org/za-chyby-se-plati-ale-ne-kdyz-jste-statni-urednik-svym-lidem-statni-sprava-
odpousti/  
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225. Vítku, vrať 41 tisíc. Rakušan čelí "pohledávce" za jídlo      

03.11.2021  parlamentnilisty.cz - kas  
klíčová slova: Kverulant (5); spolek (5)  

 

Odkaz na originál   

V minulém volebním období byl poslanec Vít Rakušan, člen zahraničního výboru celkem na třech 
zahraničních cestách, zjistil spolek Kverulant. A dvě z nich byly na jiné kontinenty, předseda STANU se 
podiíval do Jižní Ameriky a do Austrálie a také na Nový Zéland. Spolek Kverulant se ptá, co tyto "výlety" 
přinesly a zda se nejednalo o dovolenou placenou daňovými poplatníky. Cesty totiž vyšly 371 tisíc korun. 
A spolek Rakušana vyzývá, aby vrátil alespoň stravné 41 841 korun, protože byl prý skoro určitě v hotelu 
s plnou penzí.  
 

Mezi těmi, kdo v Poslanecké sněmovně zůstávají, je předseda hnutí STAN, Vít Rakušan, dokonce se mu 
počet poslanců zněkolikanásobil a uvažuje se, že bude novým ministrem vnitra. Spolek Kverulant se 
ovšem soustředil na to, co Rakušan dělal čtyři léta jako poslanec. Zejména kam cestoval a na kolik to 
přišlo daňového poplatníka.  

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitku-vrat-41-tisic-Rakusan-celi-pohledavce-za-jidlo-682338
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Spolek uvádí, že když si vyžádal od Kanceláře sněmovny soupis cest poslanců za celé volební období, ta 
odvětila, že se bude jednat o náročné vyhledávání, na které bude potřebovat 24 hodin se sazbou 400 Kč 
za hodinu. Spolek tak za tyto informace zaplatil 9 600 korun. Uvádí, že za rok 2018 stály cesty poslanců 
po světě 18,8 milionů korun, v roce 2019 pak 22,1 milionu korun. V roce 2020 řádil koronavirus a tak 
poslanci příliš cestovat nemohli, náklady jsou tak pouhých 2,8 milionu.  
 

Dle spolku jsou to právě cesty Víta Rakušana, které poutají pozornost. Podle poskytnutých informací byl 
v roce 2018 na týden v Kolumbii a v Peru, v doprovodu poslanců z ANO, SPD a ČSSD. "Deklarovaným 
důvodem výletu bylo ‚jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí‘. Z cesty sice byla 
vypracována zpráva o tom, s kým ‚důležitým‘ se naši zákonodárci sešli, ale Kverulant se nemůže ubránit 
dojmu, že šlo především o výlet do exotických zemí," říká spolek s tím, že nepovažuje vztahy s Peru za 
důležitou součást zahraniční politiky ČR. Pro úplnost, nejedná se zdaleka o první "výlet" poslanců do 
Peru, někteří navštívili i monument Machu Picchu a Rakušan byl členem Zahraničního výboru.  
 

"Výlet Víta Rakušana a jeho kolegů do Kolumbie a Peru nás stál 646 tisíc korun. To je na jednoho 
poslance 162 tisíc korun. Navíc Vít Rakušan, stejně jako kolegové, dostali na cestu ještě stravné. V 
Rakušanově případě to činilo 16 595 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat 
jen 7227 korun. A přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v 
hotelech s plnou penzí," uvádí spolek.  
 

Jižní polokoule pak byla cílem další Rakušanovy cesty, tentokrát v doprovodu poslanců z ODS, Pirátské 
strany, ČSSD a ANO. Důvod cesty byl v podstatě totožný, poslanci se v Austrálii a na Novém zélandu 
zdrželi od 15. do 26. listopadu. Spolek Kverulant opět nevěří, že by se poslanci na místě zmohli na 
nějaké zásadní vylepšení bilaterálních vztahů.  
 

"Výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na jeden a 
čtvrt milionu korun. Za Víta Rakušana jsme zaplatili 210 tisíc korun. Navíc Rakušan, stejně jako kolegové, 
opět dostal na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 25 245 korun, přestože podle zákona 
o cestovních náhradách měl dostat jen 11 350 korun. A přestože je i v tomto případě pravděpodobné, že 
po celou dobu pobytu byl ubytován v hotelech s plnou penzí," uvádí. Jediná Rakušanova cesta, která 
není spolku podezřelá, je třídenní studijní návštěva Bruselu a v Monsu, která souvisela s NATO.  
 

Spolek tak Vítka Rakušana vyzývá, aby se za údajně soukromé výlety hrazené daňovými popaltníky 
veřejně omluvil a aby vrátil stravné, čítající 41 841 korun. Dohromady prý tyto výlety stály 371 tisíc 
korun. "Ve státním rozpočtu je to jistě velmi zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní 
demokracii však zanedbatelné není. Proto chce Kverulant věřit, že se Rakušan ke svému pochybení 
postaví čelem a nebude opíjet veřejnost prohlášeními o obrovském přínosu obou cest pro naši 
zahraniční politiku. Pokud nová vládní koalice myslí svoje sliby o nové, slušné a nekorupční politice 
skutečně vážně, měl by jeden z lídrů vládní koalice jít příkladem, skutečně se omluvit a peníze vrátit," 
míní spolek Kverulant.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitku-vrat-41-tisic-Rakusan-celi-pohledavce-za-
jidlo-682338  
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226. Vítku, vrať 41 tisíc. Rakušan čelí "pohledávce" za jídlo      

03.11.2021  parlamentnilisty.cz - kas  
klíčová slova: Kverulant (5); spolek (5)  
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Odkaz na originál   

V minulém volebním období byl poslanec Vít Rakušan, člen zahraničního výboru, celkem na třech 
zahraničních cestách, zjistil spolek Kverulant. A dvě z nich byly na jiné kontinenty, předseda STAN se 
podíval do Jižní Ameriky a do Austrálie a také na Nový Zéland. Spolek Kverulant se ptá, co tyto "výlety" 
přinesly a zda se nejednalo o dovolenou placenou daňovými poplatníky. Cesty totiž vyšly na 371 tisíc 
korun. A spolek Rakušana vyzývá, aby vrátil alespoň stravné 41 841 korun, protože byl prý skoro určitě v 
hotelu s plnou penzí.  
 

Mezi těmi, kdo v Poslanecké sněmovně zůstávají, je předseda hnutí STAN Vít Rakušan, dokonce se mu 
počet poslanců zněkolikanásobil a uvažuje se, že bude novým ministrem vnitra. Spolek Kverulant se 
ovšem soustředil na to, co Rakušan dělal čtyři roky jako poslanec. Zejména kam cestoval a na kolik to 
přišlo daňového poplatníka.  
 

Spolek uvádí, že když si vyžádal od kanceláře Sněmovny soupis cest poslanců za celé volební období, ta 
odvětila, že se bude jednat o náročné vyhledávání, na které bude potřebovat 24 hodin se sazbou 400 Kč 
za hodinu. Spolek tak za tyto informace zaplatil 9 600 korun. Uvádí, že za rok 2018 stály cesty poslanců 
po světě 18,8 milionu korun, v roce 2019 pak 22,1 milionu korun. V roce 2020 řádil koronavirus, a tak 
poslanci příliš cestovat nemohli, náklady jsou tak pouhých 2,8 milionu.  
 

Podle spolku jsou to právě cesty Víta Rakušana, které poutají pozornost. Z poskytnutých informací 
vyplývá, že v roce 2018 byl na týden v Kolumbii a v Peru v doprovodu poslanců z ANO, SPD a ČSSD. 
"Deklarovaným důvodem výletu bylo ‚jednání s partnerským výborem a představiteli dalších institucí‘. Z 
cesty sice byla vypracována zpráva o tom, s kým ‚důležitým‘ se naši zákonodárci sešli, ale Kverulant se 
nemůže ubránit dojmu, že šlo především o výlet do exotických zemí," říká spolek s tím, že nepovažuje 
vztahy s Peru za důležitou součást zahraniční politiky ČR. Pro úplnost, nejedná se zdaleka o první "výlet" 
poslanců do Peru, někteří navštívili i monument Machu Picchu a Rakušan byl členem zahraničního 
výboru.  
 

"Výlet Víta Rakušana a jeho kolegů do Kolumbie a Peru nás stál 646 tisíc korun. To je na jednoho 
poslance 162 tisíc korun. Navíc Vít Rakušan, stejně jako kolegové, dostali na cestu ještě stravné. V 
Rakušanově případě to činilo 16 595 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat 
jen 7 227 korun. A přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v 
hotelech s plnou penzí," uvádí spolek.  
 

Jižní polokoule pak byla cílem další Rakušanovy cesty, tentokrát v doprovodu poslanců z ODS, Pirátské 
strany, ČSSD a ANO. Důvod cesty byl v podstatě totožný, poslanci se v Austrálii a na Novém Zélandu 
zdrželi od 15. do 26. listopadu. Spolek Kverulant opět nevěří, že by se poslanci na místě zmohli na 
nějaké zásadní vylepšení bilaterálních vztahů.  
 

"Výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na jeden a 
čtvrt milionu korun. Za Víta Rakušana jsme zaplatili 210 tisíc korun. Navíc Rakušan, stejně jako kolegové, 
opět dostal na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 25 245 korun, přestože podle zákona 
o cestovních náhradách měl dostat jen 11 350 korun. A přestože je i v tomto případě pravděpodobné, že 
po celou dobu pobytu byl ubytován v hotelech s plnou penzí," uvádí. Jediná Rakušanova cesta, která 
není spolku podezřelá, je třídenní studijní návštěva Bruselu a v Monsu, která souvisela s NATO.  
 

Spolek tak Vítka Rakušana vyzývá, aby se za údajně soukromé výlety hrazené daňovými poplatníky 
veřejně omluvil a aby vrátil stravné čítající 41 841 korun. Dohromady prý tyto výlety stály 371 tisíc 
korun. "Ve státním rozpočtu je to jistě velmi zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní 
demokracii však zanedbatelné není. Proto chce Kverulant věřit, že se Rakušan ke svému pochybení 
postaví čelem a nebude opíjet veřejnost prohlášeními o obrovském přínosu obou cest pro naši 
zahraniční politiku. Pokud nová vládní koalice myslí svoje sliby o nové, slušné a nekorupční politice 
skutečně vážně, měl by jeden z lídrů vládní koalice jít příkladem, skutečně se omluvit a peníze vrátit," 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitku-vrat-41-tisic-Rakusan-celi-pohledavce-za-jidlo-682338
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míní spolek Kverulant.  
 

URL| http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vitku-vrat-41-tisic-Rakusan-celi-pohledavce-za-
jidlo-682338  
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227. Pekarová Adamová: Výlety poslanců na Machu Picchu skončí. Nic nepřinášejí      

08.11.2021  zpravy.iDNES.cz - Eva Pospíšilová, Ondřej Krutilek  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Začíná ustavující schůze Sněmovny. Předsedkyně Markéta Pekarová Adamová promluvila o změnách v 
dolní komoře i o vládním vyjednávání. "Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka 
Vondráčka," říká rozhodně.  
 

Bývalý prezident Václav Klaus o vás v rozhovoru pro MF DNES řekl, že vám z očí čiší zlo. Čiší?  
 

Nevím, jak vypadá, když z něčích očí čiší zlo. Spíš mi přijde svým způsobem bizarní, když jeden z bývalých 
vrcholných politiků má potřebu o komkoliv jiném pronášet takové soudy, které jsou za hranou vkusu. Já 
sama s názory pana Klause často také nesouhlasím, ale toto byla zkratka, která je až trapná. Říká se 
však, že občas je těžké odejít, a to se zrovna děje panu Klausovi. Jsem zvyklá,  
že do běžných  
standardů  
nezapadám.  
 

Markéta Pekarová Adamová předsedkyně TOP 09  
 

Jste vnímána jako liberální politička, identifikujete se s touto nálepkou?  
 

Myslím si, že v některých názorech bych pro ty, kteří mě takto označují, byla až překvapivě 
konzervativní. Sama se neumím zařadit do jednoduché škatulky. V mnoha ohledech jsem samozřejmě 
velmi liberální, ale nejsem bezbřeze liberální. Záleží na konkrétních tématech.  
 

Markéta Pekarová Adamová (37)v roce 2019byla zvolena do čela TOP 09ve straně TOP 09 je od roku 
2009studovala na Českém vysokém učení technickém, obor Ekonomie a management v průmysluje 
vdaná  
 

V koalici SPOLU jste s konzervativní ODS a ještě konzervativnější KDU-ČSL. Nestřetáváte se na názorové 
ose konzervativní/liberální?  
 

V některých etických otázkách samozřejmě všichni nesouzníme. Typicky jsou zmiňována témata, která 
se týkají sňatků stejnopohlavních párů a podobně. V těchto záležitostech si necháváme prostor pro 
vlastní pojetí.  
 

S nejvyšší pravděpodobností budete předsedkyní Sněmovny. Průměrný věk předsedů při nástupu do 
funkce byl okolo 49 let. Vy tento průměr výrazně snížíte, navíc budete v Česku teprve druhou ženou v 
této funkci. Projeví se to nějak ve vašem způsobu vedení Sněmovny?  
 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pekarova-adamova-rozhovor-top09-nova-vlada-ministr-ano-volby.A211107_181609_domaci_mkop
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Jsem zvyklá, že do běžných standardů nezapadám. V roli předsedkyně Sněmovny mám určitě na koho 
navazovat. Třeba na Miroslavu Němcovou. Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka 
Vondráčka. Jeho extempore s kytarou nebo se zdviženým prostředníkem nejsou podle mě hodné třetího 
nejvyššího ústavního činitele v zemi. Jedna z věcí, kterou bych do Sněmovny chtěla přinést, je 
důstojnost.  
 

Radek Vondráček je kandidátem ANO na post místopředsedy Sněmovny. Bude zvolen?  
 

Jeho nominaci hodnotím tak, že je vizitkou klubu 72 poslanců hnutí ANO, že nejsou schopni najít někoho 
lepšího, když si vzpomeneme na jeho výstupy. Ať už ve vedení Sněmovny, nebo i jeho lichvářskou kauzu 
z jeho působení v advokacii. Ale nechci předjímat, jak se k volbě postavíme, protože o tom budou ještě 
jednat naše poslanecké kluby.  
 

Očekáváte, že u něj ta volba bude hladká? Je to přece jenom tajná volba.  
 

Ta nominace je z mého pohledu, ze všech těch kandidátů na místopředsedy, tou, která budí nejvíce 
otazníků, zda je správná.  
 

Jakou chcete být předsedkyní Sněmovny?  
 

Funkci beru s velkou pokorou a s velkou mírou zodpovědnosti. Jde přece jen o post třetího nejvyššího 
ústavního činitele v zemi a má víc složek než "jen" řízení schůze Sněmovny. Když vládu tvoří dvě koalice 
z celkových pěti stran, tak o to důležitější bude hladká spolupráce právě se Sněmovnou.  
 

Nová Sněmovna má mít šest místopředsedů. Není to v době, kdy chcete šetřit, plýtvání penězi, protože 
jeden místopředseda přijde ročně na více než čtyři miliony?  
 

Vím, že je to kritika, kterou rádi využívají členové hnutí ANO. Ale řešení je nasnadě. Jeden jejich post se 
nemusí obsazovat, mohou se ho dobrovolně vzdát a prokázat, jak moc vážně svou kritiku myslí. 
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka už také v této souvislost dávno říkal, že když se podívá na zahraniční 
cesty, které Sněmovna proplácí, tak stačí, aby se dvě z nich zrušily, a hned ušetříme přesně tolik, kolik 
nás jeden místopředseda navíc vyjde.  
 

Znamená to, že v nové Sněmovně se bude méně cestovat?  
 

Parlamentní diplomacie je sice přínosná, ale mezi přínosy určitě nepatří výlety na Machu Picchu. (V 
květnu 2019 tam vycestovala např. delegace pěti poslanců z kontrolního výboru. A připojil se k nim i 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org v roce 2018 zaletěl i Vít 
Rakušan – pozn. red.) Takže já k cestám určitě přistoupím tak, že budu hodně zkoumat smysluplnost, 
účelnost, a rozhodně nejsem pro nějaké výlety poslanců.  
 

Pokud něco Markéta Pekarová Adamová nechce, tak to je být jako bývalý předseda Sněmovny Radek 
Vondráček.  
 

Mluví se o možné aktivaci článku 66 ústavy. Nechme stranou, jestli se nakonec bude aktivovat, nebo ne. 
Pokud by se však aktivoval, tak byste se stala asi nejmocnějším předsedou Sněmovny v historii země. Po 
prezidentovi byste převzala některé jeho pravomoci. Jste připravená na tuto roli?  
 

Kdybych nebyla připravená, tak do toho nejdu. Ale upřímně bych byla raději, kdyby k tomu nedošlo. Je 
to pro nás až krajní řešení a musí se k němu přistoupit až po velmi pečlivém zvážení, zda je to opravdu 
nutné a nevyhnutelné. Chci však zdůraznit, že by šlo jen o dočasné řešení.  
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Sněmovna se bude řídit zprávou, kterou si ke zdravotnímu stavu prezidenta vyžádá Senát, nebo požádá 
o aktuální informace před vlastním jednáním?  
 

Postup se samozřejmě ladí a vzhledem k tomu, že o tom rozhodují obě komory parlamentu, tedy jak 
Senát, tak Sněmovna, tak by si o tuto zprávu měly požádat obě komory.  
 

Pojďme k vyjednávání o vládě, byť ta už jsou pomalu u konce (dnes by měla být podepsána koaliční 
smlouva a prohlášení o programu koalice). Bylo a je to pořád tak idylické, jak to prezentuje předseda 
ODS Petr Fiala? Že tedy téměř s ničím nebyl vážnější problém?  
 

Atmosféra byla opravdu přátelská. Nelakujeme nic narůžovo, protože pokud by tomu tak nebylo, tak už 
by to někdo nejspíš řekl. Určitě pomáhalo, že se dobře známe, deklarovali jsme dopředu, že spolu 
chceme vládu utvořit, měli jsme společný cíl a velkou vůli se dohodnout.  
 

Opravdu nebyly během vyjednávání žádné rozpory?  
 

Abych řekla pravdu, tak já jsem sice vyjednávala vládu poprvé, ale očekávala jsem, že to bude mnohem 
složitější.  
 

Opoziční váhavosti je konec, teď mají Markéta Pekarová Adamová a její strana vládnout (při volbách 8. 
října 2021).  
 

Zmínila jste, že k poměrně rychlé dohodě došlo i proto, že jste se znali. Znali jste dobře i Piráty, kteří teď 
po jejich fiasku řeší, jestli mají do vlády vůbec jít?  
 

Výsledek Pirátů zaskočil úplně všechny. Ale mně nepřísluší to jakkoli komentovat, měla by to řešit 
koalice PirSTAN. Přeji jim hodně štěstí, aby to nepoškodilo jejich vztahy, aby byli schopni i určitého 
nadhledu a velkorysosti, protože nikomu, ani celé budoucí vládní koalici, by neprospívalo, kdyby mezi 
nimi zůstaly nevyřešené hořkosti.  
 

Piráti budou nicméně koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády posuzovat až jako poslední. Co 
bude v případě, že se rozhodnou do vlády nejít? Budete dál jednat jen se STAN?  
 

Nerada komentuji věci co by kdyby.  
 

Ale je v tomto případě možné, že se tak nakonec stane?  
 

V takovém případě bychom se k celé situaci měli postavit rychle čelem. Jiná varianta vlády než se 
Starosty by stejně neexistovala. Od začátku však přistupujeme ke koalici Pirátů a Starostů jako k 
jednomu celku a deklarujeme, že se ve Sněmovně chceme opírat o stoosmičlennou většinu, tedy i hlasy 
Pirátů.  
 

TOP 09 má ze dvou ministerstev obsadit ministerstvo zdravotnictví. Bude v jeho čele Vlastimil Válek?  
 

Bohužel ani toto komentovat ještě nebudu. Koaliční smlouvu podepisujeme až v pondělí (rozhovor 
vznikl ve čtvrtek) a my jsme se dohodli, že veškeré komentáře budeme dávat až poté.  
 

To, že pan Válek bude budoucím ministrem zdravotnictví, je však asi pravděpodobné, podle toho jak 
vystupuje k otázkám zdravotnictví.  
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Vlastimila Válka jsem poznala za poslední čtyři roky ve Sněmovně jako velmi talentovaného politika, 
velmi schopného manažera a velmi schopného odborníka na zdravotnictví, kterého nám mohou druzí 
jen závidět.  
 

TOP 09 má mít ve vládě dva ministerské posty. Piráti, kteří mají jen čtyři poslance, mají mít ministry tři. 
Nejsou dva ministři pro vás málo, pochopí to vaši voliči?  
 

Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že my obsadíme ještě post předsedy Sněmovny, tak si myslím, že 
to rozdělaní je adekvátní. Byť z toho někdo může cítit hořkost.  
 

Foto:  
Markéta Pekarová Adamová  
Ladislav Křivan, MAFRA  
 

FotoGallery:  
Markéta Pekarová Adamová  
Ladislav Křivan, MAFRA  
 

Předseda Sněmovny Radek Vondráček při natáčení novoročního projevu  
Petr Topič, MAFRA  
 

Markéta Pekarová Adamová odvolila v Praze na ZŠ Na Balabence (8. října 2021).  
Jan Zatorsky, MAFRA  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pekarova-adamova-rozhovor-top09-nova-vlada-ministr-
ano-volby.A211107_181609_domaci_mkop  
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228. Pekarová Adamová: Výlety poslanců na Machu Picchu skončí. Mezi přínosy 
nepatří      

08.11.2021  zpravy.iDNES.cz - Eva Pospíšilová, Ondřej Krutilek  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Začíná ustavující schůze Sněmovny. Předsedkyně Markéta Pekarová Adamová promluvila o změnách v 
dolní komoře i o vládním vyjednávání. "Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka 
Vondráčka," říká rozhodně.  
 

Bývalý prezident Václav Klaus o vás v rozhovoru pro MF DNES řekl, že vám z očí čiší zlo. Čiší?  
 

Nevím, jak vypadá, když z něčích očí čiší zlo. Spíš mi přijde svým způsobem bizarní, když jeden z bývalých 
vrcholných politiků má potřebu o komkoliv jiném pronášet takové soudy, které jsou za hranou vkusu. Já 
sama s názory pana Klause často také nesouhlasím, ale toto byla zkratka, která je až trapná. Říká se 
však, že občas je těžké odejít, a to se zrovna děje panu Klausovi. Jsem zvyklá,  
že do běžných  
standardů  
nezapadám.  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pekarova-adamova-rozhovor-top09-nova-vlada-ministr-ano-volby.A211107_181609_domaci_mkop
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Markéta Pekarová Adamová předsedkyně TOP 09  
 

Jste vnímána jako liberální politička, identifikujete se s touto nálepkou?  
 

Myslím si, že v některých názorech bych pro ty, kteří mě takto označují, byla až překvapivě 
konzervativní. Sama se neumím zařadit do jednoduché škatulky. V mnoha ohledech jsem samozřejmě 
velmi liberální, ale nejsem bezbřeze liberální. Záleží na konkrétních tématech.  
 

Markéta Pekarová Adamová (37)v roce 2019byla zvolena do čela TOP 09ve straně TOP 09 je od roku 
2009studovala na Českém vysokém učení technickém, obor Ekonomie a management v průmysluje 
vdaná  
 

V koalici SPOLU jste s konzervativní ODS a ještě konzervativnější KDU-ČSL. Nestřetáváte se na názorové 
ose konzervativní/liberální?  
 

V některých etických otázkách samozřejmě všichni nesouzníme. Typicky jsou zmiňována témata, která 
se týkají sňatků stejnopohlavních párů a podobně. V těchto záležitostech si necháváme prostor pro 
vlastní pojetí.  
 

S nejvyšší pravděpodobností budete předsedkyní Sněmovny. Průměrný věk předsedů při nástupu do 
funkce byl okolo 49 let. Vy tento průměr výrazně snížíte, navíc budete v Česku teprve druhou ženou v 
této funkci. Projeví se to nějak ve vašem způsobu vedení Sněmovny?  
 

Jsem zvyklá, že do běžných standardů nezapadám. V roli předsedkyně Sněmovny mám určitě na koho 
navazovat. Třeba na Miroslavu Němcovou. Rozhodně nechci navazovat na svého předchůdce Radka 
Vondráčka. Jeho extempore s kytarou nebo se zdviženým prostředníkem nejsou podle mě hodné třetího 
nejvyššího ústavního činitele v zemi. Jedna z věcí, kterou bych do Sněmovny chtěla přinést, je 
důstojnost.  
 

Radek Vondráček je kandidátem ANO na post místopředsedy Sněmovny. Bude zvolen?  
 

Jeho nominaci hodnotím tak, že je vizitkou klubu 72 poslanců hnutí ANO, že nejsou schopni najít někoho 
lepšího, když si vzpomeneme na jeho výstupy. Ať už ve vedení Sněmovny, nebo i jeho lichvářskou kauzu 
z jeho působení v advokacii. Ale nechci předjímat, jak se k volbě postavíme, protože o tom budou ještě 
jednat naše poslanecké kluby.  
 

Očekáváte, že u něj ta volba bude hladká? Je to přece jenom tajná volba.  
 

Ta nominace je z mého pohledu, ze všech těch kandidátů na místopředsedy, tou, která budí nejvíce 
otazníků, zda je správná.  
 

Jakou chcete být předsedkyní Sněmovny?  
 

Funkci beru s velkou pokorou a s velkou mírou zodpovědnosti. Jde přece jen o post třetího nejvyššího 
ústavního činitele v zemi a má víc složek než "jen" řízení schůze Sněmovny. Když vládu tvoří dvě koalice 
z celkových pěti stran, tak o to důležitější bude hladká spolupráce právě se Sněmovnou.  
 

Nová Sněmovna má mít šest místopředsedů. Není to v době, kdy chcete šetřit, plýtvání penězi, protože 
jeden místopředseda přijde ročně na více než čtyři miliony?  
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Vím, že je to kritika, kterou rádi využívají členové hnutí ANO. Ale řešení je nasnadě. Jeden jejich post se 
nemusí obsazovat, mohou se ho dobrovolně vzdát a prokázat, jak moc vážně svou kritiku myslí. 
Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka už také v této souvislost dávno říkal, že když se podívá na zahraniční 
cesty, které Sněmovna proplácí, tak stačí, aby se dvě z nich zrušily, a hned ušetříme přesně tolik, kolik 
nás jeden místopředseda navíc vyjde.  
 

Znamená to, že v nové Sněmovně se bude méně cestovat?  
 

Parlamentní diplomacie je sice přínosná, ale mezi přínosy určitě nepatří výlety na Machu Picchu. (V 
květnu 2019 tam vycestovala např. delegace pěti poslanců z kontrolního výboru. A připojil se k nim i 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Do Peru si podle serveru Kverulant.org v roce 2018 zaletěl i Vít 
Rakušan – pozn. red.) Takže já k cestám určitě přistoupím tak, že budu hodně zkoumat smysluplnost, 
účelnost, a rozhodně nejsem pro nějaké výlety poslanců.  
 

Pokud něco Markéta Pekarová Adamová nechce, tak to je být jako bývalý předseda Sněmovny Radek 
Vondráček.  
 

Mluví se o možné aktivaci článku 66 ústavy. Nechme stranou, jestli se nakonec bude aktivovat, nebo ne. 
Pokud by se však aktivoval, tak byste se stala asi nejmocnějším předsedou Sněmovny v historii země. Po 
prezidentovi byste převzala některé jeho pravomoci. Jste připravená na tuto roli?  
 

Kdybych nebyla připravená, tak do toho nejdu. Ale upřímně bych byla raději, kdyby k tomu nedošlo. Je 
to pro nás až krajní řešení a musí se k němu přistoupit až po velmi pečlivém zvážení, zda je to opravdu 
nutné a nevyhnutelné. Chci však zdůraznit, že by šlo jen o dočasné řešení.  
 

Sněmovna se bude řídit zprávou, kterou si ke zdravotnímu stavu prezidenta vyžádá Senát, nebo požádá 
o aktuální informace před vlastním jednáním?  
 

Postup se samozřejmě ladí a vzhledem k tomu, že o tom rozhodují obě komory parlamentu, tedy jak 
Senát, tak Sněmovna, tak by si o tuto zprávu měly požádat obě komory.  
 

Pojďme k vyjednávání o vládě, byť ta už jsou pomalu u konce (dnes by měla být podepsána koaliční 
smlouva a prohlášení o programu koalice). Bylo a je to pořád tak idylické, jak to prezentuje předseda 
ODS Petr Fiala? Že tedy téměř s ničím nebyl vážnější problém?  
 

Atmosféra byla opravdu přátelská. Nelakujeme nic narůžovo, protože pokud by tomu tak nebylo, tak už 
by to někdo nejspíš řekl. Určitě pomáhalo, že se dobře známe, deklarovali jsme dopředu, že spolu 
chceme vládu utvořit, měli jsme společný cíl a velkou vůli se dohodnout.  
 

Opravdu nebyly během vyjednávání žádné rozpory?  
 

Abych řekla pravdu, tak já jsem sice vyjednávala vládu poprvé, ale očekávala jsem, že to bude mnohem 
složitější.  
 

Opoziční váhavosti je konec, teď mají Markéta Pekarová Adamová a její strana vládnout (při volbách 8. 
října 2021).  
 

Zmínila jste, že k poměrně rychlé dohodě došlo i proto, že jste se znali. Znali jste dobře i Piráty, kteří teď 
po jejich fiasku řeší, jestli mají do vlády vůbec jít?  
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Výsledek Pirátů zaskočil úplně všechny. Ale mně nepřísluší to jakkoli komentovat, měla by to řešit 
koalice PirSTAN. Přeji jim hodně štěstí, aby to nepoškodilo jejich vztahy, aby byli schopni i určitého 
nadhledu a velkorysosti, protože nikomu, ani celé budoucí vládní koalici, by neprospívalo, kdyby mezi 
nimi zůstaly nevyřešené hořkosti.  
 

Piráti budou nicméně koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády posuzovat až jako poslední. Co 
bude v případě, že se rozhodnou do vlády nejít? Budete dál jednat jen se STAN?  
 

Nerada komentuji věci co by kdyby.  
 

Ale je v tomto případě možné, že se tak nakonec stane?  
 

V takovém případě bychom se k celé situaci měli postavit rychle čelem. Jiná varianta vlády než se 
Starosty by stejně neexistovala. Od začátku však přistupujeme ke koalici Pirátů a Starostů jako k 
jednomu celku a deklarujeme, že se ve Sněmovně chceme opírat o stoosmičlennou většinu, tedy i hlasy 
Pirátů.  
 

TOP 09 má ze dvou ministerstev obsadit ministerstvo zdravotnictví. Bude v jeho čele Vlastimil Válek?  
 

Bohužel ani toto komentovat ještě nebudu. Koaliční smlouvu podepisujeme až v pondělí (rozhovor 
vznikl ve čtvrtek) a my jsme se dohodli, že veškeré komentáře budeme dávat až poté.  
 

To, že pan Válek bude budoucím ministrem zdravotnictví, je však asi pravděpodobné, podle toho jak 
vystupuje k otázkám zdravotnictví.  
 

Vlastimila Válka jsem poznala za poslední čtyři roky ve Sněmovně jako velmi talentovaného politika, 
velmi schopného manažera a velmi schopného odborníka na zdravotnictví, kterého nám mohou druzí 
jen závidět.  
 

TOP 09 má mít ve vládě dva ministerské posty. Piráti, kteří mají jen čtyři poslance, mají mít ministry tři. 
Nejsou dva ministři pro vás málo, pochopí to vaši voliči?  
 

Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že my obsadíme ještě post předsedy Sněmovny, tak si myslím, že 
to rozdělaní je adekvátní. Byť z toho někdo může cítit hořkost.  
 

Foto:  
Markéta Pekarová Adamová  
Ladislav Křivan, MAFRA  
 

FotoGallery:  
Markéta Pekarová Adamová  
Ladislav Křivan, MAFRA  
 

Předseda Sněmovny Radek Vondráček při natáčení novoročního projevu  
Petr Topič, MAFRA  
 

Markéta Pekarová Adamová odvolila v Praze na ZŠ Na Balabence (8. října 2021).  
Jan Zatorsky, MAFRA  
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229. Hasiči zadali zakázku za stamiliony bez soutěže. Dostali pokutu 285 tisíc      

16.11.2021  seznam.cz - Vojtěch Blažek  
klíčová slova: Kverulant; organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Exkluzivní smlouva vznikla v éře, kdy byl generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru Drahoslav 
Ryba, dnes poslanec za hnutí ANO.  
 

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.  
Na ústředí pražského Hasičského záchranného sboru přišel koncem září dopis, který nikoho nepotěšil: 
Hasiči musí ihned ukončit smlouvu, která umožňuje firmám, úřadům nebo domovům pro seniory 
připojit se na takzvaný pult centralizované ochrany.  
Tedy na elektronický systém, který hasičům v řádu vteřin ohlásí požár.  
Pražští hasiči provozování téhle služby svěřili společnosti Patrol z Jihlavy. A přestože se jednalo o 
zakázku za téměř 200 milionů, udělali to bez vyhlášení veřejné soutěže.  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže právě v září rozhodl, že hasiči tak porušili zákon. Smlouva 
přestává platit a sbor zaplatí pokutu 100 tisíc korun. Za totéž přitom hasiči dostali už dříve pokutu 185 
tisíc.  
Celková sankce tak dosáhne 285 tisíc.  
Zmíněná zakázka se u hasičů zrodila před dvěma lety, když byl generálním ředitelem celého sboru 
Drahoslav Ryba, od letošního října nový poslanec za hnutí ANO. Majitelé vyvolené firmy Patrol se přitom 
s Rybou dobře znají – Drahoslav Ryba působil dříve v Jihlavě jako šéf krajských hasičů.  
Nyní už bývalý generální ředitel sboru tvrdí, že osobní vazby neměly na uzavření smlouvy vliv. "Tímhle 
způsobem znám další desítky firem z oboru," reagoval Ryba pro Seznam Zprávy.  
Stejné smlouvy s firmou Patrol za Rybovy éry uzavřela kromě Prahy také krajská hasičská ředitelství v 
Karlových Varech nebo v Pardubicích.  
Úřad: porušení zákonaNa systém hasičského pultu – na centrální systém ochrany – musejí být podle 
zákona některé firmy, školy nebo nemocnice připojeny povinně.  
A tohle připojení začala z rozhodnutí hasičů v roce 2019 po Praze zprostředkovávat společnost Patrol. Za 
připojení platí zákazníci něco přes tři tisíce měsíčně, v Praze se to týká 650 objektů a smlouva s Patrolem 
byla uzavřena na osm let. Takže celkově mohla firma utržit přibližně 170 milionů.  
A kdyby hasiči po vypršení kontraktu využili možnost prodloužení o další dva roky, činila částka přes 230 
milionů.  
Pražští hasiči smlouvu označili za takzvanou koncesi. Znamená to, že firma Patrol poskytuje služby, za 
které hasiči nic neplatí. Firma si peníze vybírá od svých zákazníků – institucí, jimž zajišťuje připojení k 
pultu ochrany.  
Pokud tržby firmy vybrané v koncesním řízení nepřekročí 20 milionů, není podle zákona nutné na 
koncesi pořádat otevřené výběrové řízení.  
Hasiči tvrdili, že hranice 20 milionů jejich zakázka zdaleka nedosáhne, protože zákazníci za připojení do 
systému platí jen 400 korun. Jenže právníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se dopočítali jiného 
čísla: podle nich je nutné zahrnout i servis, z něhož zákazníci firmě Patrol rovněž platí.  
Úředníci vyšli ze statistiky, že nejméně 40 procent zákazníků si své připojení k hasičům nechá od firmy 
Patrol i servisovat – a to se ještě úředníci, jak v rozhodnutí zdůrazňují, drželi se svými propočty značně 
při zemi.  
Když se tedy sečtou poplatky za připojení a údržbu, celková částka s jistotou přesáhne zákonem 
stanovených 20 milionů. Tudíž hasiči – podle závěru úřadu – jednoznačně porušili zákon.  
"Tento závěr je založen na důkladném posouzení věci a plně se s ním ztotožňuji," potvrdil v rozhodnutí 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hasici-zadali-zakazku-za-stamiliony-bez-souteze-dostali-pokutu-285-tisic-179952
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šéf úřadu Petr Mlsna a tím zamítl všechny argumenty hasičů i firmy Patrol.  
Poradili právníci – špatněPořad Reportéři České televize na tuhle smlouvu upozornil letos na jaře. Jiří 
Pospíšil, jednatel firmy Patrol, tehdy reportérům přiznal, že se s generálním ředitelem hasičů Rybou zná 
už dlouhá léta.  
"Velmi si ho vážím a známe se určitě dvacet let," řekl Pospíšil.  
Drahoslav Ryba skončil jako generální ředitel hasičů letos v červenci, dostal pak místo takzvaného 
hasičského přidělence na ambasádě v Bratislavě. Nedlouho poté hnutí ANO oznámilo, že bude jeho 
lídrem na Vysočině pro sněmovní volby.  
Nyní bývalý ředitel a poslanec Ryba ujišťuje, že na zakázku pro firmu Patrol neměl žádný vliv – vše podle 
něj řešilo vedení pražských hasičů a Ryba prý tuhle společnost z pozice generálního ředitele nijak 
netlačil.  
Připustil, že do té doby žádnou podobnou zakázku formou sporné koncese hasiči nevyhlásili. A proto 
požádali o stanovisko externí advokáty. "A bylo úplně opačné, než jak to dnes dopadlo u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže," podotkl Ryba, kterého v roce 2019 povýšil prezident Miloš Zeman do 
hodnosti generálporučíka.  
Podobné smlouvy jako hasiči v Praze uzavřeli s firmou Patrol i kolegové v Karlovarském a v Pardubickém 
kraji. I tady jsou ve hře desítky milionů za připojení k pultům ochrany. Lze očekávat, že nejspíš ne 
nadlouho.  
Generální ředitelství hasičů totiž chce po zrušení smlouvy v Praze celý systém vystavět znovu a jinak: 
Instituce by si samy rozhodovaly, přes koho budou na pult ochrany připojeny. Zájemci z řad firem však 
budou muset hasičům doložit, že na to odborně mají.  
Jinými slovy – už to nebude tak, že jedna firma dostane exkluzivitu.  
"Tím, že budeme stanovovat pouze dodržení nezbytných podmínek, chceme přispět k vytvoření 
podmínek pro volný trh v oblasti přenosu informace o požáru z objektu provozovatele na pult 
centralizované ochrany," vysvětlil mluvčí generálního ředitelství hasičů Rudolf Kramář.  
Do té doby v Praze hasiči budou využívat dál služby firmy Patrol a jejího předchůdce společnosti M 
Connections (téhle firmě před dvěma lety hasiči smlouvu vypověděli a nahradili právě Patrolem).  
"Ukončení nebo přerušení režimu dálkového dozoru by totiž pro střežené subjekty znamenalo 
mnohonásobně vyšší výdaje na střežení vlastními silami, ale i řadu technických a organizačních 
komplikací," řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.  
Pokuta nikoho nezabolíSe zmíněnou pokutou 285 tisíc přichází otázka, jestli vedení hasičů bude škodu 
na svém rozpočtu, vymáhat po tom, kdo byl za zakázku zodpovědný. "V této věci ještě nebylo 
rozhodnuto," nedal jednoznačnou odpověď mluvčí hasičů Martin Kavka.  
Hasiči totiž ještě mají možnost se – po konzultaci s právníky – obrátit na soud, který teoreticky může 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zvrátit.  
Na druhou stranu: případnému viníkovi hraje do karet čtyři roky starý judikát, kdy podle Nejvyššího 
soudu je v podobných případech zbytečné, aby úřadu vymáhaly pokuty udělené za špatně vypsané 
zakázky, protože vlastně žádná škoda nevzniká – je to jen přelévání peněz z jedné státní kapsy do druhé.  
Než se tento judikát zrodil, úřady – ačkoli ne zrovna často – v některých případech pokuty opravdu po 
svých zaměstnancích vymohly.  
"Zkoumali jsme to s právníky ze všech stran, ale ten judikát Nejvyššího soudu prolomit nejde," uznal 
Vojtěch Razima z protikorupční organizace Kverulant, který podrobně sledoval právě tuto hasičskou 
zakázku na připojení k pultu centralizovaného ochrany.  
Hasičům vznikly v souvislosti se zrušenými smlouvami i další náklady. Na řízení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže si najali známou advokátní kancelář Havel Partners. Za neúspěšný spor ji 
zaplatili 1,4 milionu.  
 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hasici-zadali-zakazku-za-stamiliony-bez-souteze-dostali-
pokutu-285-tisic-179952  
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230. Jan Vávra: Po volbách je důvěryhodnost luxus?      
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Odkaz na originál   

Obě koalice, které získaly ve volbách nadpoloviční většinu hlasů a díky tomu dnes sestavují vládu, 
nevyhrály ani tak díky svým propracovaným programům, ale především díky touze voličů zbavit se 
trestně stíhaného premiéra, který se navíc ocitl v masivním střetu zájmů. Největším problémem Andreje 
Babiše, daným do značné míry jeho minulostí, nebyl pro většinu jeho odpůrců sklon k populismu a 
chaotické řízení státu, ale nedůvěryhodnost.  
 

Když nadšení nad společným vítězstvím odeznělo a obě koalice řeší obsazení postů v budoucí vládě, 
ukazuje se, že důvěryhodnost navrhovaných ministrů řeší překvapivě rozpačitě. Prvním případem je 
pomalá a neurčitá reakce hnutí STAN na problematické podnikatelské aktivity jejich kandidáta na 
ministra průmyslu Věslava Michalika, který přes investiční fond nepřímo ovládá tři solární elektrárny – a 
tím by se mohl ocitnout ve střetu zájmů.  
 

Druhým problémem je pak jeho půjčka od neprůhledné kyperské firmy. Tento případ byl – i když 
poněkud pozdě – nakonec vyřešen samotným Michalikem, a to – jak se zdá – vedení hnutí STAN 
zaskočilo. Alespoň 1. místopředseda STANu Jan Farský si podle svých slov nemyslí, že měl Michalik 
odstupovat, protože prý nedělá nic nelegálního. Za všechno může špatná komunikace – to ja ale už 
obvyklá výmluva našich politiků.  
 

A co spravedlnost?  
 

Na seznamu budoucích ministrů ale figuruje politik, který je v médiích i některými koaličními partnery 
zpochybňován mnohem častěji. Je to kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek. Také jemu je 
vytýkán střet zájmů, protože jeho manželka je exekutorka – to evidentně ovlivňuje jeho názory na tolik 
diskutovaný exekuční byznys. "Nedělejme z dlužníků nějakou Annu proletářku," prohlásil například 
během projednávání insolvenčního zákona.  
 

Pavel Blažek se také ocitl kvůli svému působení při zastupování státu v kauze Diag Human na černé 
listině politiků, kterou zveřejnila obecně prospěšná organizace Kverulant. Kvůli tomu čelil v roce 2012 i 
trestnímu oznámení. Nejnověji se ocitl v médiích v souvislosti s vyšetřováním takzvané kauzy Stoka v 
Brně, kde jde – kromě jiného – o manipulaci s přidělováním městských domů a bytů. Sám Blažek ovšem 
nařčení z účasti na ovlivňování veřejných zakázek na radnici Brno-střed odmítá. Podle některých médií 
byl sice společně s několika dalšími politiky ODS vyšetřován, obviněn ale nikdy nebyl.  
 

Důvěra na prvním místě  
 

Po hrozivém propadu preferencí si ODS zvolila do svého čela skandály neposkvrněného politologa Petra 
Fialu. Údajně tomu hodně pomohl právě Pavel Blažek. Petr Fiala skutečně stranu vytáhl zpět na výsluní. 
Dnes, kdy bude mít ODS premiéra a silné postavení ve vládě, ale můžeme pozorovat návrat politických 
harcovníků, kteří svá nejlepší léta prožili v ODS v době, kdy zde měli hlavní slovo takzvaní kmotři. Kromě 
Pavla Blažka jde o nového předsedu pražské organizace Marka Bendu nebo jihočeského hejtmana 
Martina Kubu. Přitom právě skandály z tohoto období umožnily Andreji Babišovi hovořit o České 
republice jako o Palermu a zahájit tak svůj pochod do Strakovy akademie.  
 

Již mnohokrát bylo řečeno, že v dnešní době, kdy mnohem větší roli než fakta hrají pocity, následují lidé 
takového vůdce, ke kterému pojmou důvěru. Zatím se zdálo, že si to obě vítězné koalice uvědomují. 
Bylo by tedy škoda, kdyby na otázku důvěryhodnosti hned při porcování medvěda zapomněly.  
 

Autor je komentátor Českého rozhlasu  

http://plus.rozhlas.cz/jan-vavra-po-volbach-je-duveryhodnost-luxus-8628601
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URL| http://plus.rozhlas.cz/jan-vavra-po-volbach-je-duveryhodnost-luxus-8628601  
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231. Hasiči Karlovarského kraje dostali od ÚOHS pokutu 90 tisíc korun, rozhodnutí 
není pravomocné      

09.12.2021  karlovarskadrbna.cz   
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Hasičský záchranný sbor (HZS) Karlovarského 
kraje pokutou 90 tisíc korun za to, že uzavřel koncesní smlouvu na poskytování služeb pultu 
centralizované ochrany bez výběrového řízení. Hasiči Karlovarského kraje podle mluvčího Martina 
Kasala podali proti rozhodnutí odpor.  
 

"Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil na konci listopadu 2021 z moci úřední 
prvostupňové správní řízení s HZS Karlovarského kraje ve věci koncesní smlouvy na poskytováni služeb 
pultu centralizované ochrany se společností PATROL group. Prvním úkonem v řízení bylo uložení pokuty 
ve výši 90 tisíc Kč takzvaným příkazem za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek,' uvedl mluvčí 
ÚOHS Martin Švanda.  
Podle mluvčího hasičů HZS už rozhodnutí obdržel. 'Protože jsme ale podali proti rozhodnutí odpor, tak v 
tuto chvíli není pravomocné,' řekl novinářům Martin Kasal. Začne pak standardní řízení.  
HZS Karlovarského kraje uzavřel smlouvu na provoz služeb pultu centralizované ochrany s firmou Patrol 
group, aniž by na zakázku vypsal koncesní nebo jiné řízení podle zákona. Jednatel a ředitel společnosti 
Patrol group Pavel Volenec uvedl, že se společnost k záležitosti nebude vyjadřovat.  
Za obdobný přestupek potrestal ÚOHS na začátku listopadu HZS hlavního města Prahy, kterému uložil 
pokutu 100 tisíc korun, tu potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna a hasiči ji tak museli zaplatit.  
Podle serveru Kverulant.org, který na případ upozornil, hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na 
něž jsou napojeny střežené objekty. Hasiči pulty nevlastní a nemají ani přenosovou síť, po níž se 
signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy, hasiči podle serveru 
nejméně polovinu republiky zadali firmě Patrol. Jako příklad uvádí kraje Středočeský, Jihomoravský, 
Pardubický, Karlovarský a Vysočina.  
Mluvčí antimonopolního úřadu řekl novinářům, že se úřad momentálně nezabývá žádným dalším 
podobným případem. 'Žádné další správní řízení, které by se týkalo obdobné koncese v jiném regionu, v 
současné době zahájeno není,' uvedl Martin Švanda.  
 

URL| https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/5117-hasici-karlovarskeho-kraje-dostali-od-uohs-pokutu-90-
tisic-korun-rozhodnuti-neni-pravomocne.html  

« zpět na obsah   
    
   

232. První stupeň ohrožení terorismem je v Česku už pátý rok. Viditelně jen na 
Pražském hradě      

13.12.2021  hlidacipes.org - Robert Břešťan  
klíčová slova: Kverulant (2); Razima (2); org; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Déle než pět let jsou všechny vstupy do Pražského hradu stráženy policií i vojskem se samopaly a 

https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/5117-hasici-karlovarskeho-kraje-dostali-od-uohs-pokutu-90-tisic-korun-rozhodnuti-neni-pravomocne.html
https://hlidacipes.org/prvni-stupen-ohrozeni-terorismem-je-v-cesku-uz-paty-rok-viditelne-jen-na-prazskem-hrade/
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návštěvníci musejí strpět prohlídku a projít detekčním rámem. I když prezident Zeman z Hradu už 
dlouho neúřaduje, důvody pro bezpečnostní opatření podle policie stále trvají.  
 

Pražský hrad je tradičně oblíbeným cílem návštěvníků města i samotných Pražanů. Turisty odrazuje od 
cestování covid, Pražany pak fakt, že jim průchod areálem komplikují bezpečnostní kontroly. Od října 
2020 do května letošního roku byl Pražský hrad dokonce uzavřen před světem zcela.  
 

V převleku za kominíky  
 

Zavedení policejních kontrol včetně prohlídek zavazadel a povinného průchodu detekčním rámem přišlo 
po teroristických útocích v Bruselu. Dne 22. března 2016 byl vyhlášen první stupeň ohrožení 
terorismem: vláda, tehdy v čele s Bohuslavem Sobotkou, rozhodla o zvýšené ostraze letiště či stanic 
metra a nasadila 550 vojáků k posílení policejních hlídek. Jakkoli na to veřejnost již dávno zapomněla 
první stupeň ohrožení terorismem v Česku od té doby stále trvá. Ale jediným místem, kde je posílení 
ostrahy až doposud viditelné, je právě Pražský hrad.  
 

Za bod zlomu, kdy se lidé z okolí Miloše Zemana rozhodli prezidenta "ochránit" před nežádoucí 
pozorností veřejnosti, lze označit vyvěšení velkých červených trenýrek na místo prezidentské standarty v 
září 2015. Tři členové umělecké skupiny Ztohoven tehdy bez potíží vylezli na střechu Pražského hradu v 
převlečení za kominíky a policisté je zvládli zadržet až po činu. Jak Správa Pražského hradu (SPH), tak i 
Kancelář prezidenta republiky ale ujišťují, že oni s policejními kontrolami nemají nic společného.  
 

KAŽDÉ RÁNO TO NEJLEPŠÍ Z HLÍDACÍPES.ORG  
 

"Není v naší pravomoci nechat zrušit, přerušit či omezit policejní kontroly a prohlídky návštěvníků," říká 
mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor s tím, že SPH s policií kontroly, jejich podobu a četnost s 
policií ani nekonzultuje. Na druhé straně už SPH novou realitu vzala za svou a zpřísněnou bezpečnost 
zanesla vloni v květnu do návštěvního řádu: "Osoba vstupující do areálu Pražského hradu je povinna 
podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky bezpečnostní prohlídce. Odmítnutí prohlídky je 
důvodem pro zamezení vstupu do areálu."  
 

Fakt, že sám prezident Miloš Zeman na Pražském hradě už několik měsíců neúřaduje a v dohledné době 
to ani v plánu nemá, v nasazení kontrol roli nehraje. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz 
HlídacíPes.org řekl, že "Kancelář prezidenta republiky iniciovala předchozí zmírnění režimu", ale sama 
policie posléze rozhodla jinak. "Na základě požadavku Policie ČR a její vlastní analýzy rizik se 
bezpečnostní opatření změnila a jsou nastavena aktuálním způsobem," dodal Ovčáček.  
 

Zmírněním režimu má Ovčáček na mysli krátké zrušení kontrol na začátku letošního května. Už 6. května 
se ale policisté na své pozice naplno vrátili.  
 

Osm měsíců zamčeno  
 

"V rámci posuzování míry rizika teroristického útoku byl Pražský hrad vyhodnocen jako vysoce rizikové 
místo, a to zejména pro svou výraznou symbolickou hodnotu, coby sídla hlavy státu, ale rovněž místa s 
mimořádně vysokou koncentrací osob, které představuje tzv. měkký cíl," vysvětluje policejní mluvčí 
Hana Rubášová. Policie prý možná rizika vyhodnocuje pravidelně a pro pokračování bezpečnostních 
prohlídek vidí nadále důvod.  
 

Policii prý v souvislosti s kontrolami "nevznikají žádné finanční ani materiální náklady nad rámec 
běžných výdajů". Po zavedení kontrol to ale bylo jinak: své lidi museli pro potřeby Hradu uvolňovat 
krajští ředitelé. Důsledkem byl nedostatek lidí na službách v krajích a nutnost vyplácet příplatky za 
přesčasy, bonusy a odměny. Za první rok to bylo přes šest milionů korun. Z některých krajů už pak 
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nechtěli své muže na Hrad posílat. Nyní už bezpečnostní kontroly provádějí jen příslušníci Útvaru pro 
ochranu prezidenta a Hradní stráže.  
 

V době vyhlášeného nouzového stavu a proticovidových opatření si ale na dlouhých osm měsíců mohli 
ulevit. Hrad se zavřel na dva měsíce nejprve při jarní epidemické vlně, zákaz vstupu se pak vrátil od 9. 
října 2020. Trval až do letošního května. Znemožněn byl byť jen pouhý průchod areálem.  
 

"Současný prezident Miloš Zeman si Hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde pořádali soukromé 
oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na policisty 
provádějící "filcung" nepršelo," shrnul svůj pohled na věc Vojtěch Razima, ředitel neziskové organizace 
Kverulant.org.  
 

K možnosti znovu vůbec vkročit na hradní nádvoří (případně se dostat na bohoslužbu do chrámu 
svatého Víta) významně přispěl právě Kverulant. Dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, že uzavření 
Hradu nemělo oporu v zákoně a že nádvoří Pražského hradu jsou veřejným prostranstvím. "Hradní 
papaláši proti rozsudku podali kasační stížnosti, ale nepochybuji, že opět dostaneme za pravdu," říká 
Razima s tím, že v novodobé historii byla jen jediná doba, kdy byl Hrad takto zcela nepřístupný: při 
německé okupaci v roce 1939.  
 

Vzpomínka na Václava Havla  
 

Podle původních vyjádření Hradu měly plošné fyzické kontroly vystřídat kontroly namátkové, spolu s 
posílením technických prostředků jako jsou chytré kamery. To se ale zatím nestalo. "Bezpečnostní 
projekty, včetně modernizace a posílení kamerového systému, se realizují průběžně. Konkrétní opatření 
nebudeme popisovat," říká Jiří Ovčáček.  
 

Už před vypuknutím koronavirové epidemie prezident Miloš Zeman čelil kritice, že za jeho éry se Pražský 
hrad uzavřel veřejnosti. Znepřístupněn byl například oblíbený Jelení příkop. V době komunismu do této 
rokle pod Hradem lidé vůbec nesměli, upravila se a otevřela až za éry prezidenta Václava Havla.  
 

V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny, taktéž s poukazem na bezpečnostní 
opatření. Rok poté Správa Pražského hradu oznámila, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli 
rekonstrukci. Ta měla původně trvat deset měsíců, ale stále neskončila. "Termín otevření celého 
Jeleního příkopu v současné době nejsme schopni specifikovat, a to kvůli pokračující rekonstrukci 
Nového proboštství. Horní část Jeleního příkopu ale bude standardně otevřena na začátku letní sezóny, 
tedy od 1. dubna 2022," říká Jan Pastor, mluvčí Správy Pražského hradu.  
URL| https://hlidacipes.org/prvni-stupen-ohrozeni-terorismem-je-v-cesku-uz-paty-rok-viditelne-jen-na-
prazskem-hrade/  

« zpět na obsah   
    
   

233. Malostranský zápisník: Jistě, pane premiére Fialo!      

26.12.2021  zpravy.iDNES.cz - Miroslav Korecký  
Vyšlo také v: zpravy.iDNES.cz  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Proč je úředníky potřeba nejdřív nabrat, aby se dali propustit? Kdo je na Hradě mistr a kdo učedník? 
Proč v čele NKÚ sedí kozel, kterého udělali zahradníkem? A kdo se snaží retušovat život normálního 
člověka Václava Havla? ptá se komentátor MF DNES Miroslav Korecký.  

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/malostransky-zapisnik-miroslav-korecky-fiala-premier-vlada-komentar.A211225_114218_domaci_mah
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Od propouštění k nabírání úředníků. Ve volebním programu koalice SPOLU bylo: "Zrušíme zbytečné 
agendy a úřady. Počet státních úředníků klesne o 13 %." V koaliční smlouvě pětikoalice už bylo pouze: 
"Představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst." A realita? Prvním krokem vlády Petra 
Fialy po dosednutí do Strakovy akademie bylo, že rozhodla o vzniku nových 74 úřednických míst na 
Úřadu vlády. A premiér to vysvětlil slovy, že díky těmto novým pomocníkům budou moci ministři lépe 
vytipovat, které úředníky lze propustit.  
 

Fiala to přesně opsal ze svého oblíbeného seriálu "Jistě, pane ministře/premiére". I tam chtěl ministr 
pro administrativní záležitosti Jim Hacker přijmout 300 úředníků, aby mu pomohli zeštíhlit státní správu. 
Hacker byl ale ještě větší sekáč než Fiala: když jeho plán vyvolal nelibost, nové úředníky nepřijal, naopak 
je vykázal jako 300 propuštěných – a měl hned zeštíhleno. Že by inspirace?  
 

Krátce po sobě prezident Miloš Zeman přiznal, že už měsíc nepije alkohol, a na jeho mluvčího Jiřího 
Ovčáčka prasklo, že se zrubal jako mužik a skončil opilý v nemocnici. Mluvčí se evidentně snažil splnit 
obvyklou hradní normu sám – ale tady se prostě jasně ukázalo, kdo je mistr - a kdo jen učedník.Na 
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu prasklo, že si udělal výlet do Peru na státní 
útraty nejen v roce 2019, což bylo medializováno, protože byl přistižen při prohlídce Machu Picchu. 
Server Kverulant.org nyní zveřejnil, že Kala byl na "služební cestě" v Peru už také o dva roky dříve. Oba 
výlety pana prezidenta nás vyšly na několik set tisíc – a tenhle chlápek tady už skoro devět let mistruje 
státní úřady, jak se má šetřit, to je tragédie!  
 

Sociální demokraté jsou sice od října mimo Sněmovnu, ale v televizi jsou v prestižních diskusních 
pořadech snad víc, než bývali. Jana Maláčová, Tomáš Petříček, Michal Šmarda… Když už tam musí být, 
nešlo by pro ně vymyslet nějakou rubriku Politické kuriozity?  
 

Pobočník někdejšího prezidenta Ladislav Špaček dával v televizi Miloši Zemanovi za příklad Václava 
Havla. Ten podle jeho slov žil v pravdě, úplně rezignoval na své soukromí a informování o zdraví a 
dalších privátních věcech bylo pro něj naprostou samozřejmostí. Ale protože Havel říkal, že pravda a 
láska by měly zvítězit na lží a nenávistí, je třeba pro pořádek připomenout i utajovanou svatbu, necelý 
rok po smrti jeho ženy, s jeho po léta tajenou milenkou.  
 

Foto:  
Malostranský zápisník  
iDNES.cz  
 

URL| https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/malostransky-zapisnik-miroslav-korecky-fiala-premier-
vlada-komentar.A211225_114218_domaci_mah  

« zpět na obsah   
    
   

INTERNET - ŽIVOTNÍ STYL, HOBBY, CESTOVÁNÍ, ŽENY A ZDRAVÍ  

234. Římskokatolická církev s developerem Central Group chtějí vydělat na změně 
územního plánu      

17.05.2021  a2larm.cz - Petr Klápště  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Server Kverulant.org nedávno popsal převedení dvou pozemků získaných Římskokatolickou církví v 

https://a2larm.cz/2021/05/rimskokatolicka-cirkev-s-developerem-central-group-chteji-vydelat-na-zmene-uzemniho-planu/
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restituci o celkové výměře 31 072 metrů čtverečních v Praze-Hostivaři v sousedství lokality Trojmezí, 
mezi obchodním centrem VIVO Hostivař a přírodní památkou Meandry Botiče, na nadaci Arietinum 
zřízenou Dominikem Dukou. Ta následně pozemky převedla na developerskou společnost Central Group 
výměnou za bytové a nebytové jednotky. Ve veřejné debatě a médiích kauza nadále žije tak, jak ji 
zarámoval Kverulant.org – tedy jako otázka, zda dochází k vyvádění nemovitostí z majetku církve.  
 

V neprospěch životního prostředí i místních obyvatel  
Je tu ale ještě environmentální a etický rozměr, z pohledu veřejného zájmu důležitější. Jak upozornil 
předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu Městské části Praha 10 Milan Maršálek, to, jestli 
zde Central Group bude moci postavit byty, závisí na výsledku změny územního plánu č. 2896, která 
spěje k veřejnému projednání. Zmíněné pozemky jsou totiž v platném územním plánu uvedeny jako 
plochy obchodní a blíže Botiči pak jako plochy sportu, takže zástavbu bytovými domy neumožňují. V 
tomto území je totiž dlouhodobě plánována vybavenost pro obyvatele z okolních obytných zástaveb.  
 

Pořídíte levné pozemky, které si pak necháte změnou územního plánu zhodnotit, a tím si významně 
snížíte náklady. Není to nelegální postup, ale veřejný zájem při tom trpí.  
Přehledně je stav i záměr developera vidět v podkladové studii pro změnu územního plánu. 
Představitelé Prahy 15 požadovali v minulém volebním období změnu zastavit a území využít pro 
vytvoření městského parku se zázemím při zachování plochy pro sport pro obyvatele z okolí, nynější 
vedení městské části požaduje rozsah změny alespoň zásadně zredukovat. Praha 10, která má území na 
své hranici, v rámci připomínkování plánu uvádí, že rozsáhlá zástavba v údolní nivě negativně ovlivní 
blízké chráněné území Meandry Botiče, a požaduje proto omezit další výstavbu v lokalitě. Obyvatelé z 
okolí se vůči změně vymezili v petici. Již v minulosti proběhly pokusy změnou územního plánu umožnit 
zástavbu celého Trojmezí, které ale díky velkému občanskému vzepětí a petici s 16 tisíci podpisů 
skončily neúspěchem.  
 

Jak na změně územního plánu vydělat?  
V roce 2013 vstoupil v účinnost Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. Římskokatolická církev zde získala v restituci pozemky luk, dle závazného územního plánu 
využitelné pro výstavbu obchodů a služeb, pro sportoviště a zeleň. V daném území to s ohledem na 
potřeby lidí i přírody dává smysl, čemuž měl také odpovídat odhad cen vracených nemovitostí. Slušný 
vlastník by územní plán respektoval – patrně by se pokusil najít zájemce o výstavbu obchodních ploch a 
zbytek prodal městské části nebo sportovním klubům.  
 

Již v roce 2013 však vlastník sousedních pozemků v ploše určené sportu, developerská firma Central 
Group, inicioval změnu územního plánu ze sportovních a obchodních ploch na řádově výnosnější 
bydlení. A již tehdy do ní byly zahrnuty i oba pozemky, které církev v restituci získala a které Central 
Group potřebuje k dopravnímu napojení bytové výstavby na svých pozemcích. Jedná se tedy o typickou 
spekulaci se změnou územního plánu – pořídíte levné pozemky, které si pak necháte změnou územního 
plánu zhodnotit, a tím si významně snížíte náklady. Nejedná se o nelegální postup, ale veřejný zájem při 
tom trpí, a nejinak je tomu i zde.  
Když církev v letošním roce převáděla pozemky na nadaci a ta potom na Central Group, bylo naprosto 
jasné, že jde o dílek do skládačky spekulace se změnou územního plánu, již mnohokrát veřejně 
kritizované praktiky. Církev se těžko může tvářit překvapeně, že je rezidenční developer nekoupil proto, 
aby na nich zřídil sportoviště pro veřejnost, a tvrdit, že na prosazování změny územního plánu nenese 
alespoň částečný podíl.  
 

Kážeme vodu a pijeme víno  
V kontextu snahy o profit ze změny nešetrné k životnímu prostředí i místní komunitě je zvláštní číst 
stanovisko Rady Iustitia et Pax České biskupské konference IUPAX: Mysleme na etický rozměr 
městského plánování z roku 2015, které se věnuje potřebnosti jasných a participativně vzniklých 
pravidel. Píše se zde například: "Firmy se jednoduše chovají tak, jak jim to společnost dovolí. Kde existují 
jasná a vymahatelná pravidla, která obsahují ohled vůči slabším, životnímu prostředí, komunitě a 
kontinuitě kulturního dědictví, tam je firmy respektují. Kde neexistují, stává se příliš slušné chování 
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konkurenční nevýhodou a ohleduplnější firmy jsou z trhu vytlačeny těmi agresivnějšími. Rakouská, 
bavorská či vlámská města (záměrně uvádíme jako příklad země, kde právo a kultura rozhodování 
vychází z křesťanských tradic – jako u nás) pravidla mají a developeři je musí respektovat."  
V tomto případě jde o to, jak kvůli zvednutí ceny pozemků změnit pravidla k obrazu svému. 
Představitelé římskokatolické církve tak kážou vodu a přinejmenším v tomto konkrétním případě pijí 
víno. Poučí se a zohlední v dalších případech při nakládání se svými nemovitostmi veřejný zájem? 
Vzhledem k tomu, kolik pozemků církev ještě má, na tom nemálo záleží.  
Autor vyučuje územní plánování na Fakultě architektury ČVUT.  
Pozemky, které dostala církev v restituci a byly převedeny na developera, vyznačeny červeně (zdroj dat 
ČÚZK):  
 

Vyznačení rozsahu změny Změny ÚP č. 2896 (zdroj dat Otevřená data IPR Praha – změny územního 
plánu, přírodní parky z geoportálu hl. m. Prahy a ortofoto a katastrální mapa ČÚZK):  
 

URL| https://a2larm.cz/2021/05/rimskokatolicka-cirkev-s-developerem-central-group-chteji-vydelat-na-
zmene-uzemniho-planu/  

« zpět na obsah   
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235. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

10.01.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Kverulanta; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 
špatného benzínu a nafty.  
 

A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodává. Kverulant.org se s tímto 
stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal 
na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které 
prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou 
mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval Acta non verba, byl hostem u 
Martina Veselovského v pořadu Události a komentáře:  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

236. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

10.01.2021  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulanta; org  

 

Odkaz na originál   

Kverulant zveřejnil mapu 50 čerpacích stanic, kde je lepší netankovat. Mapa byla sestavena ze zdrojů 
České obchodní inspekce (ČOI). Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova 
zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. To vedlo k zásadnímu zlepšení kvality 

https://pravdive.eu/news/262298/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-2/
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benzínu a nafty.  
 

Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 
špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty 
prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil 
jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase 
na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. 
Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval 
Acta non verba, byl hostem u Martina Veselovského v pořadu Události a komentáře:  

« zpět na obsah   
    
   

237. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

12.01.2021  melnicko.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Kverulanta; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant dnes zveřejnil mapu 50 čerpacích stanic, kde je lepší netankovat. Mapa byla sestavena ze 
zdrojů České obchodní inspekce (ČOI). Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především 
Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. To vedlo k zásadnímu 
zlepšení kvality benzínu a nafty.  
 

Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 
špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty 
prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil 
jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase 
na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. 
Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval 
Acta non verba, byl hostem u Martina Veselovského v pořadu Události a komentář.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

238. Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

13.01.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Mapa byla sestavena ze zdrojů České obchodní inspekce (ČOI). Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol 
je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI.  
 

To vedlo k zásadnímu zlepšení kvality benzínu a nafty.  
Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 
špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty 
prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil 
jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase 
na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. 
Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval 

https://melnicko.cz/11843-2/
https://voxpopuliblog.cz/mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat/
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Acta non verba, byl hostem u Martina Veselovského v pořadu Události a komentáře.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

239. Na Správu pražských hřbitovů míří trestní oznámení za nákup předraženého 
pohřebního vozu      

14.01.2021  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (8); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 14. 1. 2021 21:30  
 

Kverulant.org v závěru loňského roku odhalil, že se Správa pražských hřbitovů chystá koupit dva roky 
starý pohřební automobil Mercedes za cenu vyšší, než byla cena vozu nového. Než k nákupu došlo, 
upozornil na chystaný tunel pražský magistrát. Marně a vůz byl za 3,4 milionů korun zakoupen. Proto 
Kverulant podal 14. ledna trestní oznámení.  
Kverulant v závěru roku 2020 odhalil, že Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního 
města Prahy, podepsala 19. listopadu kupní smlouvu na téměř dva roky starý pohřební automobil 
Mercedes-Benz E 200. Kupní cena činila přesně 3 387 879 korun. Vůz prodával živnostník Jan Popelář a 
má najeto 28 tisíc kilometrů. Přitom podobné vozy se v Německu prodávaly o téměř milion korun 
levněji.  
Kverulant si také vyžádal informace od německého úpravce vozidel Mercedes, firmy Kuhlmann-Cars, 
který se na podobná vozidla specializuje, a zjistil, že již za 3,1 milionu korun by mohla mít Praha zcela 
nový vůz. Kverulant o problematickém nákupu počátkem prosince informoval vedení pražského 
magistrátu a chtěl věřit, že nákup bude zastaven. Nestalo se tak. Nákup byl realizován.  
Kverulant je přesvědčen, že nákup konkrétního předraženého vozu byl předem domluven s 
dodavatelem. Na nákup vozu sice hřbitovní správa vypsala výběrové řízení, ale jeho podmínky byly 
předem "ušity" pro Jana Popeláře. Této hypotéze také nasvědčuje fakt, že se do soutěže přihlásil jako 
jediný dodavatel. Proto Kverulant podal na vedení hřbitovů trestní oznámení.  
Předražený nákup pohřebního vozidla není zdaleka první podezřelý nákup organizace zodpovědné za 
pražské hřbitovy. Audit provedený v roce 2017 společností Ernst & Young jich odhalil hned několik.  
Audit tehdy ukázal na obdobný případ. Šlo o zakázku na nákup nákladních automobilů skoro za tři 
miliony korun. Firmy, které se o ni ucházely, pravděpodobně spolupracovaly při přípravě cenových 
nabídek. To auditoři dokládali i tím, že některé části písemných nabídek byly u obou společností 
totožné, a obsahovaly dokonce i stejné překlepy. Do této zakázky se navíc přihlásily právě jen tyto dvě 
firmy. Zatímco ostatní odradil fakt, že požadavky správy hřbitovů žádný automobil v Česku nesplňuje, 
tyto dvě společnosti prostě napsaly, že takové vozidlo neexistuje, a nabídly jiné. To sice požadavky 
nesplňovalo, ale správa jejich nabídku nevyřadila.  
Jedním z nejzásadnějších zjištění auditu pak byla zakázka za 42 milionů korun na likvidaci odpadu. 
Správa platila podle hmotnosti odvezeného množství. Jenže podle závěrů auditu odvezený odpad nijak 
nevážila ani neevidovala, takže nemohla mít přehled, za co vlastně více než 800 tisíc měsíčně platila.  
Kontrola dále ukázala na dvojici zakázek v celkové hodnotě přes tři miliony korun, kdy si nechala správa 
hřbitovů zhotovit znalecký posudek na stav svého majetku. Jeho výsledkem bylo doporučení majetek 
zlikvidovat. Následně si správa od stejné firmy, která likvidaci doporučila, koupila nové zboží. Takhle 
správa vyhodila dva elektromobily a za dvacet dní nato si koupila pět nových za cenu dvou milionů 
korun. Vedení navíc vůbec nedokázalo doložit, jakým způsobem byly elektromobily zlikvidovány. 
Podobně postupovala Správa pražských hřbitovů také v případě nákupu zahradní techniky. Stejná firma, 
od níž si ji organizace kupuje, dělala posudky na křovinořezy. Doporučila je vyměnit. A dodala nové. 
Správa navíc firmě nechala vyřazený materiál k likvidaci.  
Obdobný byl také případ dvou propojených firem Lasesmed a Premio Invest, které mezi lety 2013 a 
2015 dostaly od Správy pražských hřbitovů řadu menších zakázek na drobné stavební práce, úklidové 

https://literarky.cz/civilizace/1698-na-spravu-prazskych-hrbitovu-miri-trestni-oznameni-za-nakup-predrazeneho-pohrebniho-vozu
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služby nebo na dodávky a montáž laviček dohromady za 1,3 milionu korun. Firmy, které v rámci jedné 
zakázky soutěžily proti sobě, patřily dvěma členům ČSSD v Praze 14 a provozovnu mají na stejné adrese.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

240. Ooops, něco se nepovedlo! Stručné dějiny IT projektů v Česku      

15.01.2021  reflex.cz - Jiří Štefek  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Úderem páteční osmé hodiny ráno byl spuštěn napjatě očekávaný rezervační systém na očkování proti 
koronaviru. A neobešlo se to bez problémů. Jako je tomu v případě vládních IT projektů většinou, 
napadne asi každého. Pro osvěžení paměti jsme vám připravili přehled některých IT kiksů tuzemských 
vlád.  
 

Podle prvních informací se po spuštění rezervačního systému na očkování nebylo možné zaregistrovat a 
několik minut po osmé hodině nebyl dostupný ani celý web ministerstva zdravotnictví. Potíže byly i s 
linkou 1221, kterou mohou využívat senioři, kteří neumí pracovat s počítačem.  
 

V České republice to nebylo poprvé. Záměry tvůrců bývají bohulibé, bohužel často se je nepodaří 
naplnit. Trpí v začátcích řadou much a technických komplikací anebo rovnou skončí ostudou. 
Připomeňme si některé z nich.  
 

Opencard  
 

Zřejmě nejznámějším a mediálně nejvděčnějším IT projektem s neslavným koncem byla Opencard 
někdejšího pražského primátora Pavla Béma. Mělo jít o systém multiplikační čipové karty nabízející 
Pražanům a návštěvníkům metropole mnoho služeb, třeba jízdenky na městskou hromadnou dopravu, 
kartu do knihovny, kartu na slevy či výhodnější parkování. Nakonec jí zůstala jen funkce předplacené 
karty na městkou hromadnou dopravu. Karta se už několik let nevydává a z celého projektu zbylo jen 
velké množství žalob a soudních řízení odkazujících na jeho předraženost a plýtvání veřejnými 
prostředky. Celkové náklady se vyšplhaly až na 1,7 miliardy korun.  
 

CRAB  
 

Veliké množství kritiky se sneslo na další IT státní projekt nazvaný systém CRAB (neboli centrální registr 
administrativních budov), který vznikal v letech 2010 až 2016 proto, aby stát lépe využíval své 
nemovitosti a aby se snížily náklady na jejich správu a provoz. Pirátský poslanec Ondřej Profant ho 
označil za "lepší excelovou tabulku", která si vyžádala mnoho stovek milionů korun. Sdružení 
Kverulant.org dokonce mluví o "největším tunelu v dějinách českého IT". Kritici systému vyčítali, že 
obsahuje jen zlomek státních budov a neplní tak svůj účel. V roce 2019 se povedlo vysoutěžit jeho 
nového provozovatele, který nabídl podstatně nižší cenu.  
 

eRecept  
 

Mnohaleté porodní bolesti vykazoval i systém eRecept. Nyní jsou elektronické recepty vnímány jako 
jeden zprvkuů digitalizace zdravotnictví. Formálně přitom fungují již od roku 2008, ale jejich povinné 
vydávání až od začátku roku 2018. Přesto se systém neobešel bez složité registrace do systému a také se 
měnily lhůty, po které si mohli pacienti léky na eRecept vyzvednout. V loňském roce lékaři v Česku 

https://www.reflex.cz/clanek/105018/ooops-neco-se-nepovedlo-strucne-dejiny-it-projektu-v-cesku
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vydali přes 200 milionů eReceptů.  
 

eNeschopenky  
 

V lednu loňského roku začaly fungovat eNeschopenky. Měly nahradit staré papírové formuláře a ulehčit 
práci lékařům a zaměstnavatelům. Od jejich samotného začátku na systém pršela kritika ze strany 
Sdružení praktických lékařů. Systém neustále vypadával, jeho vyplňování bylo velice složité, 
neumožňoval například u pacientů výměnu lékaře a čelil tvrdé kritice personalistů při jejich zpracování. 
Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k 
otestování. Za nepoužívání e-neschopenek přitom hrozí lékařům pokuta, a to za jeden případ až 10 tisíc 
korun.  
 

MS2014+  
 

Nemalé vášně vyvolal tendr na monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který měl evidovat 
všechny evropské dotace v období 2014 až 2020. Zakázku za zhruba jednu miliardu korun získaly firmy 
Tesco SW a Datasys. Ta byla podle kritiků a některých analytiků citovaných v médiích tak zpackaná, že 
EU odmítla poskytnout dotaci 820 milionů, a systém se proto zaplatil ze státního rozpočtu. Podle kritiků 
ji ministerstvo vysoutěžilo neprůhledně. Závěry auditorů ministerstva financí, že šlo o kartel a Tesco SW 
vůbec vyhrát nemělo, však policisté nedokázali a případ odložili.  
 

Systém pro výplatu sociálních dávek  
 

V lednu roku 2012 zavedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jaromíra Drábka z TOP 09 
nový systém na výplatu sociálních dávek. Od počátku ho provázely problémy, úředníci si stěžovali na to, 
že systém nefunguje. Pracovali často přesčas a také o víkendech. Informatici z úřadů práce zas 
poukazovali na to, že program neobsahoval potřebné aplikace a veškeré služby zajišťovali jen 
dodavatelé. Kvůli kauzám spojeným s výběrem dodavatele pak ministr Drábek rezignoval a jeho první 
náměstek Vladimír Šiška a bývalý šéf IT odboru Milan Hojer byli kvůli nim odsouzeni. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS) po dvou letech zakázal úřadům práce kvůli pochybení při výběru 
dodavatele nové aplikace používat. Úředníci se tak vrátili k původnímu dodavateli společnosti 
OKsystem. MPSV se od té doby marně snaží najít dodavatele nového. Naposledy kvůli systému 
zasahovala policie na ministerstvu loni koncem února.  
 

Dálniční známky  
 

A nyní zpět do nedávné minulosti či současnosti. Loni 1. prosince stát spustil e-shop na prodej nových 
elektronických dálničních známek. Systém byl však hned první den od rána po většinu dne mimo provoz 
kvůli technické chybě. Pochybnosti už vzbudil samotný tendr na jeho vytvoření. On to vlastně ani tendr 
nebyl, protože zakázku v hodnotě 401 milionů korun vláda přiklepla bez veřejné soutěže společnosti 
Asseco. Na to zareagovalo 60 účastníků hackathonu, kteří celý systém naprogramovali za víkend. Na 
jeho konci za nimi zamířil i premiér Andrej Babiš, který se s nimi fotil a rozdával úsměvy na všechny 
strany. Práce dobrovolníků však vyšla vniveč, stát jimi vytvořený systém nakonec odmítl využít. 
Společnost Asseco ze zakázky po dohodě s vládou vycouvala a systém obhospodařuje státní společnost 
Cendis. Zatím vše probíhá bez komplikací.  
 

Nepovedených IT státních zakázek a IT systémů je samozřejmě mnohem více, nicméně tyto jsou zřejmě 
nejznámější. Doufejme, že registr na očkování proti covidu nakonec počáteční potíže zvládne. Protože v 
něm jde o zdraví a o život a tady by nefunkčnost systému mohla získat i velice temný odstín.  

« zpět na obsah   
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241. Závazné normy budou k dispozici zdarma!      

19.01.2021  tzu.cz - Radomír Čapka  
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

V září 2020 schválila Sněmovna novelu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
která veřejnosti zajistí bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. 
listopadu 2020 ji podepsal president.  
 

V současné době je u nás v platnosti cca 36 000 norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však 
cca 4200 určených a harmonizovaných norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto 
normy v drtivé většině neposkytuje zdarma. Podle studie, kterou si nechala zpracovat obecně prospěšná 
organizace Kverulant.org, v českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují 
dodržování 3400 harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje 
dodržování dalších 800 určených norem.  
Ledy se pohnuly až začátkem roku 2019, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou 
agenturou pro standardizaci (ČAS) zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný online přístup 
nejprve k 8 technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny 
další normy.  
Počátkem února 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČAS zpracovalo návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o 
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Novela mj. zavádí tzv. sponzorovaný 
přístup k technickým normám, což v praxi znamená povinnost orgánu veřejné správy umožnit bezplatný 
přístup k ČSN normám v případě, že se tato stane na základě legislativní činnosti tohoto orgánu obecně 
závaznou.  
Za "sponzorovaný přístup" budou České agentuře pro standardizaci platit ministerstva nebo úřady, 
které mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit nejvýše 23 milionů Kč za 12 po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran 
příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit 
technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. To se bude týkat nejen firem 
či živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat.  
Novelu zákona schválila 18. září 2020 Sněmovna, následně norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji 
podepsal president. Účinnosti nabude patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

« zpět na obsah   
    
   

242. Znepokojivá fakta o elektromobilech      

20.01.2021  literarky.cz - Profesor Jan Macek  
klíčová slova: Kverulant (3); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 20. 1. 2021 15:15  
 

O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky korektní" zprávy. Často jsou to zprávy velmi 
zkreslující a zamlčující to podstatné. Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily 
rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci 
ještě zhoršují. To tvrdí profesor Jan Macek z Českého vysokého učení technického.  
Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby 
byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii 

https://www.tzu.cz/zavazne-normy-budou-k-dispozici-zdarma
https://literarky.cz/civilizace/1706-znepokojiva-fakta-o-elektromobilech
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elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i 
pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, 
tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více v rozhovoru s prof. 
Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu 
automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 
jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 
oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

243. Kverulant.org: Znepokojivá fakta o elektromobilech      

21.01.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků.  
 

To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby byla elektrická energie 
dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii elektromobilu si doma přes 
noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i pod 50 procent. A pokud 
budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, tak koupí elektromobilu 
rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s prof. Ing Janem Mackem, 
DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 
jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 
oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO 2 je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu.  
Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

244. Kverulant.org: Znepokojivá fakta o elektromobilech      

21.01.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Razima; společnost; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

https://pravdive.eu/news/264883/kverulant-org-znepokojiva-fakta-o-elektromobilech
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-znepokojiva-fakta-o-elektromobilech/
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O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky korektní" zprávy. Často jsou to zprávy velmi 
zkreslující a zamlčující to podstatné. Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily 
rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci 
ještě zhoršují. To tvrdí prof. Ing, Jan Macek, DrSc., z ČVUT v rozhovoru pro obecně prospěšnou 
společnost Kverulant.org.  
 

Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby 
byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii 
elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i 
pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, 
tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s 
prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu 
automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 
jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 
oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu.  
Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

245. Znepokojivá fakta o elektromobilech      

22.01.2021  novarepublika.cz - Václav Dvořák  
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Razima; společnost; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Vojtěch Razima22.01.2021 Kverulant.org  
 

O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky korektní" zprávy. Často jsou to zprávy velmi 
zkreslující a zamlčující to podstatné. Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily 
rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci 
ještě zhoršují.  
To tvrdí prof. Ing, Jan Macek, DrSc., z ČVUT v rozhovoru pro obecně prospěšnou společnost 
Kverulant.org.  
(Na snímku ukázka z norského videa, jak to bude vypadat na sídlištích, která ovládnou elektromobily)  
Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby 
byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii 
elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i 
pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, 
tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s 
prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu 
automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
Video ZDE  
Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 
jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 

http://www.novarepublika.cz/2021/01/znepokojiva-fakta-o-elektromobilech.html
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oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO2 je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu.  
Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
Vystavil v 20:20:00 Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet 
na Pinterestu  

« zpět na obsah   
    
   

246. Znepokojivá fakta o elektromobilech      

22.01.2021  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulant (5); org (3); Razima (2); Vojtěch (2); společnost; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Vojtěch Razima 22.01.2021 Kverulant.org O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky 
korektní" zprávy.  
 

Často jsou to zprávy velmi zkreslující a zamlčující to podstatné. Patrně jen odborníci například vědí, že 
malé elektromobily rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových emisí a elektromobily s dojezdem 500 
kilometrů situaci ještě zhoršují. To tvrdí prof. Ing, Jan Macek, DrSc., z ČVUT v rozhovoru pro obecně 
prospěšnou společnost Kverulant.org. (Na snímku ukázka z norského videa, jak to bude vypadat na 
sídlištích, která ovládnou elektromobily) Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu 
významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné 
fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou 
třeba další stamiliardové investice. Baterii elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při 
rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné 
baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke 
snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro 
vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
ČVUT. Video ZDE Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 
nevzrostly o 2 °C, ačkoli jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je 
přesvědčen, že je to nesmyslný cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a 
drahé. Hypotéza globálního oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá 
řada argumentů svědčí proti ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský 
parlament vyhlásil stav klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv 
nejde o nic jiného než ve jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy 
Nesmyslný a drahý boj proti CO2 je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu. Ing. 
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

247. Znepokojivá fakta o elektromobilech      

23.01.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Kverulanta; Razima; společnost; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

O elektromobilech dostává veřejnost často jen "politicky korektní" zprávy. Často jsou to zprávy velmi 

https://pravdive.eu/news/265250/znepokojiva-fakta-o-elektromobilech
https://voxpopuliblog.cz/znepokojiva-fakta-o-elektromobilech/
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zkreslující a zamlčující to podstatné.  
 

Patrně jen odborníci například vědí, že malé elektromobily rozhodně nepřispívají ke snížení skleníkových 
emisí a elektromobily s dojezdem 500 kilometrů situaci ještě zhoršují. To tvrdí prof. Ing, Jan Macek, 
DrSc., z ČVUT v rozhovoru pro obecně prospěšnou společnost Kverulant.org.  
Pokud by elektromobily měly hrát v dopravě opravdu významnou roli, bude to vyžadovat kapacitu 
několika temelínských bloků. To však není zdaleka jediné fatální úskalí tohoto konceptu. K tomu, aby 
byla elektrická energie dopravena do nabíječek, budou třeba další stamiliardové investice. Baterii 
elektromobilu si doma přes noc zcela nedobijete a při rychlonabíjení účinnost nabíjení snadno klesne i 
pod 50 procent. A pokud budeme dál dovážet levné baterie z Číny, a nic jiného nám dost dobře nezbývá, 
tak koupí elektromobilu rozhodně nepřispíváme ke snížení skleníkových emisí. Více již v rozhovoru s 
prof. Ing Janem Mackem, DrSc., proděkanem ČVUT pro vědu a výzkum a čelním představitelem Ústavu 
automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ČVUT.  
Jen v ČR vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ačkoli 
jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Kverulant je přesvědčen, že je to nesmyslný 
cíl. Je také evidentní, že způsoby vedení tohoto boje jsou neúčinné a drahé. Hypotéza globálního 
oteplování v důsledku lidské činnosti nikdy nebyla potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti 
ní. Přesto zmanipulovaní školáci stávkují proti klimatické změně a Evropský parlament vyhlásil stav 
klimatické nouze. Kverulant je přesvědčen, že stejně jako v případě biopaliv nejde o nic jiného než ve 
jménu ekologického džihádu ovládat a okrádat obyčejné lidi. Cílem jeho kauzy Nesmyslný a drahý boj 
proti CO je významně přispět ke změně tohoto sebevražedného kurzu. Podpořte Kverulanta v jeho boji 
proti environmentalistickým alarmistům alespoň symbolickým darem 100 Kč.  
Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
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248. Pražský magistrát popírá dohodu s billboardáři      

27.01.2021  literarky.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia.  
 

Napsal Vojtěch Razima  
Kategorie: Civilizace  
Zveřejněno: 27. 1. 2021 16:18  
Média před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo společností BigBoard, že na 
Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky skutečně 
došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel. Kverulant magistrátu nevěří a 
podezřívá pražské politiky z toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody.  
Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby řidičům stojících v koloně 
nebránila ve výhledu na reklamní poutač.  
Vypnutí billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa rezignovala na 
zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní jednání. 
Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun měsíce a 
přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří.  
Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se 
Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii 
předmětné dohody. Pražský magistrát mu nyní odpověděl, že žádná taková dohoda neexistuje.  

https://literarky.cz/civilizace/1716-prazsky-magistrat-popira-dohodu-s-billboardari
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Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí 
nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál pečlivě sledovat.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

249. Kverulant odhalil prodej fejkového respirátoru      

01.02.2021  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 1. 2. 2021 18:53  
 

Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH, s. r. o. Tyto respirátory jsou 
vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc jsou označeny 
značkou CE, i když nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulantovým cílem je zastavení prodeje 
těchto padělků, a proto se 1. února obrátil na Českou obchodní inspekci a žádá zákaz prodeje tohoto 
nebezpečného výrobku.  
Zařadit respirátory do třídy FFP2 či FFP3 lze jen tehdy, pokud příslušný výrobek splní příslušné normy. 
Vydat prohlášení o tom, že výrobek normu splnil, přitom nemůže každý. U nás tak mohou učinit jen dvě 
certifikační autority. Jednou z nich je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.  
Na celém světě existuje řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků 
upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Základním parametrem každého respirátoru 
je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 
tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v 
aerosolu tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem 
pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který 
konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének. 
A to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání v důsledku dýchání postupně vlhne. 
A právě v takovém testu výrobky firmy TEX-TECH selhaly.  
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-TECH. V 
klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o 
zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 
14 do 17 procent. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod šest procent. 
Přesto TEX-TECH svoje podvodné respirátory označuje zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE.  
Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Vyjadřuje, že 
výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že 
výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. Než 
nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým 
procesem.  
Firma TEX-TECH se rozhodla tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzala certifikát od 
kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekla, že ji 
budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechala vystavit falešný certifikát od garážové firmy 
Conformity consulting, s. r. o. Že firma Conformity consulting, s. r. o., není oprávněnou certifikační 
autoritou a že netkanou textilii od českého výrobce respirátory TEX-TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad 
ani nemá cenu dodávat. TEX-TECH sice os sobě píše, že je ryze česká společnost zabývající se výrobou 
respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší pravděpodobností dováží pouze z Číny.  
Kverulant se se svými odhaleními obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, že mu ČOI dá za 
pravdu a rozhodne o okamžitém zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. Kverulant podání na 
ČOI poslal také v kopii na státní zastupitelství a na policii. V tomto případě Kverulant doufá, že dřív nebo 
později stanou lidé z TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízí 
hned několik paragrafů trestního zákoníku. Například trestný čin ohrožování zdraví potravinami a jinými 

https://literarky.cz/civilizace/1724-kverulant-odhalil-prodej-fejkoveho-respiratoru


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 327 

 

předměty dle § 156, podvod dle § 209, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 
nebo poškozování spotřebitele dle § 253.  
Je možné, že i vy máte doma respirátory FFP2 od firmy TEX-TECH, s. r. o. Zkuste je reklamovat nebo je 
rovnou vyhoďte a kupte si jiné. Podrobnosti nalezete v Kverulantově kauze Fejkový respirátor.  
Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení 
nebezpečných LED svítidel z prodeje.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

250. Kverulant odhalil prodej fejkového respirátoru      

01.02.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory jsou 
vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc jsou označeny 
značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulantovým cílem je zastavení prodeje 
těchto padělků, a proto se dnes obrátil na Českou obchodní inspekci a žádá zákaz prodeje tohoto 
nebezpečného výrobku.  
 

Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou 
částkou.  
Zařadit respirátory do třídy FFP2 či FFP3 lze, jen pokud příslušný výrobek splní příslušné normy. Vydat 
prohlášení o tom, že výrobek normu splnil, přitom nemůže každý. U nás tak mohou učinit jen dvě 
certifikační autority. Jednou z nich je Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha.  
Na celém světě existuje řada samostatných normalizačních systémů, přičemž stejný okruh výrobků 
upravují v různých částech světa technické normy odlišně. Základním parametrem každého respirátoru 
je konkrétní hodnota jeho filtrační účinnosti. Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 
tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v 
aerosolu, tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem 
pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem (tvořícím v aerosolu miniaturní kulové kapičky), který 
konkrétně v případě pandemie onemocnění COVID-19 podstatně lépe simuluje situaci záchytu kapének, 
a to včetně delšího časového intervalu, kdy respirátor při používání v důsledku dýchání postupně vlhne. 
A právě v takovém testu výrobky firmy TEX-TECH selhaly.  
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-TECH. V 
klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o 
zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 
14 do 17 %. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod 6 %. Přesto TEX-
TECH svoje podvodné respirátory označuje zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE.  
Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE 
vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. 
Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. 
Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým 
procesem.  
Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od 
kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji 
budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy 
Conformity consulting s.r.o. Že firma Conformity consulting s.r.o. není oprávněnou certifikační autoritou 
a že netkanou textilii od českého výrobce fejkové respirátory TEX-TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad 
ani nemá cenu dodávat. Podvodníci z TEX-TECH o sobě sice píší, že jsou ryze česká společnost zabývající 
se výrobou respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší pravděpodobností dováží pouze z 

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-odhalil-prodej-fejkoveho-respiratoru/
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Číny.  
Kverulant se se svými odhaleními obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, že mu ČOI dá za 
pravdu a rozhodne o okamžitém zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. Kverulant podání na 
ČOI poslal také v kopii na Státní zastupitelství a na Policii. V tomto případě Kverulant doufá, že dřív nebo 
později stanou podvodníci z TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se 
nabízí hned několik paragrafů trestního zákoníku. Například trestný čin ohrožování zdraví potravinami a 
jinými předměty dle § 156, podvod dle § 209, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 
248 nebo poškozování spotřebitele dle § 253.  
Je možné, že i vy máte doma fejkové respirátory FFP2 od firmy TEX-TECH s.r.o. Zkuste je reklamovat 
nebo je rovnou vyhoďte a kupte si jiné. Podrobnosti nalezete v Kverulantově kauze Fejkový respirátor  
Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení 
nebezpečných LED svítidel z prodeje. Pokud je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho 
finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň 
symbolickou částkou.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

251. Pozor na falešně označené FFP2 respirátory z Česka: Nechrání dostatečně      

01.02.2021  viralsvet.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace  

 

Odkaz na originál   

Falešná certifikace na FPP2 a neoprávněné užívání značky CC. Ačkoliv respirátory české firmy TEX-TECH 
s.r.o. neprošly potřebnými testy, výrobce se údajně chlubí certifikací, na kterou nemá nárok. Údajný 
podvod odhalila organizace Kverulant.org. Jak respirátory, které neuspěly v laboratorním testu poznat?  
 

Na koronakrizi se stále snaží vydělat řada pochybných firem. Od začátku koronakrize jsou mj. 
problémem respirátory čínské výroby, které jsou označovány jako FFP2, i když tomu tak ve skutečnosti 
není a splňují pouze normy neplatné v EU. Novým objevem má být FFP2 respirátor české výroby, který 
však ve skutečnosti certifikaci nesplnil a v testu propadl.  
 

Respirátory v laboratorním testu propadly  
Za FFP2 a FFP3 lze označit jen takové produkty, které úspěšně projdou certifikační zkouškou v laboratoři 
a prokazatelně splní normy. Tyto normy se ve světě liší a v EU je konkrétně vyžadován nejen test 
aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejem, který tvoří miniaturní kapičky více podobné 
koronaviru.  
" Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-TECH. V 
klíčovém parametru průnik miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o 
zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 
14 do 17 %. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod 6 %. Přesto TEX-
TECH svoje podvodné respirátory označuje zkratkou FFP2. A stejné je to s označením CE, " zmiňuje 
zpráva zveřejněná na Kverulant.org.  
 

Neplatné mají být označení FFP2 i CE  
Jednání již mělo být nahlášeno na Českou obchodní inspekci. Lze očekávat, že pokud se pochybení 
potvrdí, ČOI rozhodne o okamžitém zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků.  
" Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto (certifikačnímu) procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. 
Vzali certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie 
Meltblown a řekli, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný 
certifikát od garážové firmy Conformity consulting s.r.o. Že firma Conformity consulting s.r.o. není 
oprávněnou certifikační autoritou a že netkanou textilii od českého výrobce fejkové respirátory TEX-

https://www.viralsvet.cz/pozor-na-falesne-oznacene-ffp2-respiratory-z-ceska-nechrani-dostatecne/
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TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad ani nemá cenu dodávat. Podvodníci z TEX-TECH o sobě sice píší, že 
jsou ryze česká společnost zabývající se výrobou respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší 
pravděpodobností dováží pouze z Číny, " dodává Kverulant.  
Výrobce respirátorů s tímto názorem nesouhlasí a podle zveřejněného vyjádření situaci řeší právní 
cestou. " Materiál melblown byl okamžitě nahrazen jiným materiálem z Evropské produkce, který již 
kvalitativní požadavky splňuje (přikládáme kontrolní měření z laboratoře v Německu). Informace o tom, 
že vyrábíme a distribuujeme nekvalitní produkt nás navíc zastihuje pár dní před dokončením kompletní 
certifikace, která probíhá v zahraničí a předpokládáme, že již v polovině tohoto týdne budeme mít jak 
FFP2 tak FFP3 zaregistrovány v databázi NANDO, " zní ve vyjádření společnosti TEX-TECH s.r.o. Pravdou 
nicméně zůstává, že společnost tedy nemá zatím platnou registraci a produkty několik měsíců prodává.  
Nutno podotknout, že v České republice začíná od středy platit nulová daň na FFP2 respirátory. Cena by 
ve středu měla u většiny obchodníků klesnout. Stále platí – při nákupu věnujte zvýšenou pozornost 
tomu, jaké produktu nakupujete a informace o původu respirátorů si raději ověřujte.  

« zpět na obsah   
    
   

252. Dražší neznamená lepší, klíčové je označení FFP a logo certifikátu. Jak si vybrat 
správný respirátor?      

02.02.2021  irozhlas.cz - Vojtěch Koval  
klíčová slova: kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Ministerstvo financí prominulo na dva měsíce daň z přidané hodnoty na respirátory třídy FFP2 a vyšší. 
Podmínka je, že se odpuštěná daň projeví na jejich ceně. Resort tím chce motivovat lidi, aby si tyto 
ochranné pomůcky kupovali a lépe se chránili před novými mutacemi koronaviru. Co vlastně označení 
FFP2 znamená a na co si při výběru respirátoru dávat pozor?  
 

Kategorie FFP lze brát za hlavní faktor odlišení jednotlivých respirátorů. Říkají totiž, kolik by měl daný 
materiál či ochranná pomůcka zachytit prachových částic o velikosti 0,6 mikrometru. U třídy FFP3 je to 
například 99 procent těchto částic, u vládou navrhované třídy FFP2 pak 95 procent. To jsou však jen 
laboratorní hodnoty.  
 

"Je to ideální stav a testuje se pouze, jak materiál dobře či hůře propouští testovaný aerosol. Neříká to, 
jak bude fungovat na tváři člověka," vysvětluje doktor Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů 
Akademie věd, který se filtračními vlastnostmi materiálů dlouhodobě zabývá.  
 

Účinnost respirátoru v reálných podmínkách se tak může lišit. Ovlivňuje to například i způsob, jakým ho 
má člověk na tváři nasazený. Pokud má například někdo dlouhý obličej, je třeba pečlivě volit typ 
respirátoru, aby správně těsnil. Ideální není ani respirátor nasazovat přes vousy.  
 

Současné respirátory navíc prošly testy, které jsou nastavené na jiné částice než na ty, proti nímž se nyní 
snažíme chránit. Vychází z norem pro ochranu například v prašném prostředí – konkrétně na částice o 
velikosti 0,6 mikrometru, tedy řádově několik desetitisícin milimetru. Částice koronaviru mají ale 
velikost v řádu nanometrů, takže ještě stokrát menší.  
 

"Testují se aerosolem, která je jinak velký než koronavirus, jehož částice jsou podstatně menší. Test také 
posuzuje, jaká hmotnost prošla. Hmotné jsou jen ty velké částice, ty menší už jsou prakticky nehmotné, 
takže mluví o záchytu něčeho jiného, než o co nám pak reálně jde během pandemie," upozorňuje 
Ždímal.  
 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/respirator-vyber-nakup-trida-ffp2-certifikat_2102021412_tzr
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Co kontrolovat při nákupu?  
 

U respirátorů neplatí pravidlo: čím dražší, tím lepší. Podle testů organizace dTest, která v obchodech a 
lékárnách nakoupila sedm různých druhů respirátorů a testovala je v laboratoři, nebyla přímá souvislost 
mezi cenou a kvalitou nijak potvrzena. Jen tři ze sedmi druhů testovaných respirátorů splnily normu 
FFP2.  
 

"Nejlevnější respirátor za 19 korun byl zároveň nejúčinnější z celého testu. Naopak ten nejdražší za 137 
korun byl největším propadlíkem," vysvětluje redaktor dTestu Jan Maryška. Podle něj je kromě třídy FFP 
dobrou pomůckou i logo CE, tedy certifikát kvality, který by respirátory měly mít.  
 

Objevují se ale i případy falešných respirátorů. Na jeden z nich upozornil web kverulant.org. Podle něj 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce koncem loňského roku testoval respirátory firmy TEX-TECH, které 
nesplnily normu pro FFP2, přestože tak byly označené. Podle webu měly neprávem i označení pro 
evropský certifikát. Případem se nyní zabývá Česká obchodní inspekce.  
 

Doporučení inspekce  
 

V současné době mají státy Evropské unie od Bruselu dočasnou výjimku pro nákup respirátorů bez 
certifikátu CE nebo pro typy, které nesplnily normu FFP2. V březnu, kdy EU výjimku vydala, byl na 
evropském trhu nedostatek pomůcek a bylo třeba je do Evropy dostat co nejrychleji. V Česku přestala 
Česká obchodní inspekce přijímat žádosti o podobné výrobky již v červnu loňského roku. Ne všechny 
státy ale zvolily podobný přístup.  
 

"Může se stát, že jiný členský stát udělil výjimku, na základě které by se i v Česku mohly nacházet 
výrobky, které nemají posouzenou shodu podle evropských norem. Jedná se ale jen o jednotky případů 
a inspekce je hned musí prověřit," říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.  
 

Odpuštění daně z přidané hodnoty se však nevztahuje jen na respirátory FFP2 a vyšší, nýbrž i na ty s 
označením N95 nebo na čínskou normu KN95. Česká obchodní inspekce je však příliš nedoporučuje. 
Kromě zadržení prachových částic nejsou totiž testovány i na záchyt parafínového oleje a proti 
koronaviru přenášeného kapénkami tak nechrání natolik kvalitně, jako respirátory tříd FFP.  
 

"Doporučuji spotřebitelům vyhnout se především anonymním výrobkům, o kterých nevíme, jakého mají 
výrobce," dodává Fröhlich. Důležité také je, jestli je k respirátoru přiložen i návod v češtině.  

« zpět na obsah   
    
   

253. Státní podnik Čepro nakupoval od Agrofertu za 5 miliard bez výběrového řízení. 
Případ nyní prověřuje NCOZ      

10.02.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; spolku  

 

Odkaz na originál   

Jak vyplývá ze zjištění serveru Aktuálně.cz , vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému 
zločinu (NCOZ) vyšetřují okolnosti zakázek státní firmy Čepro.  
 

Ta od roku 2017 poslala společnosti Agrofert premiéra Andreje Babiše 5 miliard korun za nákup paliva 
bez výběrového řízení. Veřejné zakázky na paliva bez veřejného výběrového řízení. Případ státní firmy 

http://www.czpravy.cz/statni-podnik-cepro-nakupoval-od-agrofertu-za-5-miliard-bez-vyberoveho-rizeni-pripad-nyni-proveruje-149952.html
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Čepro a Agrofertu nyní prošetřují detektivové z NCOZ a v lednu letošního roku si k případu vyžádali 
podklady, podle protikorupčních expertů totiž může jít o nezákonné jednání. Předseda vlády Andrej 
Babiš a Agrofert jakýkoliv střet zájmů odmítají, Čepro se hájí, že stojí mimo zákon o veřejných zakázkách 
a že má veškeré právní analýzy, které jakákoli podezření odmítají. Agrofert je velký a dlouholetý 
dodavatel biosložek, které se ze zákona přimíchávají do nafty.Na problém se přišlo poté, co Čepro 
zamítlo žádosti o informace, které se zakázek týkají. "Důvodem je skutečnost, že v souvislosti s nákupy 
biosložek v letech 2017 až 2020 je vedeno trestní řízení Národní centrálou proti organizovanému 
zločinu, které společnost Čepro poskytuje maximální možnou součinnost," uvedla firma spolku 
Kverulant.org, který se rozkrývání podezřelých aktivit věnuje. NCOZ se však k probíhajícímu vyšetřování 
nijak vyjadřovat nechce. Generální ředitel státního podniku Čepro Jan Duspěva však zájem policie 
potvrdil. "Policie ČR nás vyzvala k poskytnutí informací, společnost informace poskytla a je připravena k 
další součinnosti, další informace bohužel nemohu poskytnout vzhledem k upozornění na mlčenlivost v 
předmětné žádosti Police ČR," sdělil pro server Aktuálně.cz Duspěva. Server také zjistil, že od roku 2017, 
kdy vstoupil v platnost lex Babiš, Čepro jedná s Agrofertem netransparentně, podle vlastních pravidel. 
Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, nýbrž pouze akcionář – tedy stát – zastoupený 
ministerstvem financí. Tento resort je veden Alenou Schillerovou, jež je blízká spolupracovnice Andreje 
Babiše a členka jeho hnutí ANO.  
Státní podnik Čepro nakupoval od Agrofertu za 5 miliard bez výběrového řízení. Případ nyní prověřuje 
NCOZ  

« zpět na obsah   
    
   

254. NCOZ prověřuje podnik Čepro. Bez výběrového řízení poslal Agrofertu pět 
miliard      

10.02.2021  aktualne.cz - Lukáš Valášek, Jana Klímová  
klíčová slova: Kverulant; org; spolku  

 

Odkaz na originál   

Detektivové z NCOZ prověřují okolnosti, za jakých státní firma Čepro poslala od roku 2017 zhruba pět 
miliard společnosti Agrofert, ze které profituje rodina premiéra Andreje Babiše. Čepro na zakázky 
nevypsalo veřejná výběrová řízení. Dle protikorupčních expertů nezákonně. Čepro však tvrdí, že stojí 
mimo zákon o veřejných zakázkách, čili to učinit může. Babiš i Agrofert možný střet zájmů odmítá.  
 

Zatímco se dále prodlužuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, detektivové Národní centrály proti 
organizovanému zločinu (NCOZ) pokročili v prověřování dalšího případu, v němž z veřejných peněz 
profituje rodina Andreje Babiše. Týká se státní firmy Čepro, od které si dle informací Hospodářských 
novin policisté v lednu vyžádali materiály.  
U Čapího hnízda jde o 50 milionů, v tomto případě se jedná o pět miliard. Společnost ze svěřenského 
fondu premiéra Andreje Babiše je velkým dodavatelem biosložek, které se ze zákona přimíchávají do 
nafty. Že se o okolnosti, za jakých stát paliva nakupuje, zajímá policie, vyšlo najevo kvůli tomu, že Čepro 
zamítá žádosti o informace podle zákona, které se toků peněz do Agrofertu týkají.  
 

"Du°vodem je skutecˇnost, zˇe v souvislosti s na´kupy bioslozˇek v letech 2017 až 2020 je vedeno 
trestni´ rˇi´zeni´ Na´rodni´ centra´lou proti organizovane´mu zlocˇinu, ktere´ spolecˇnost Cˇepro 
poskytuje maxima´lni´ mozˇnou soucˇinnost," odepsala firma spolku Kverulant.org. Podle informací 
redakcí policie zatím nikoho ve věci neobvinila a záležitost prověřuje na základě trestního oznámení.  
Samotná NCOZ to komentovat nechce. "K vašemu dotazu mohu pouze sdělit, že náš útvar zpravidla 
nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či naopak nezabývá," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav 
Ibehej.  
Šéf Čepro Jan Duspěva nynější zájem policie potvrdil. Podrobnosti ale s odkazem na mlčenlivost sdělovat 
nechtěl. "Policie ČR nás vyzvala k poskytnutí informací, společnost informace poskytla a je připravena k 
další součinnosti, další informace bohužel nemohu poskytnout vzhledem k upozornění na mlčenlivost v 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ncoz-proveruje-statni-firmu-cepro-bez-vyberoveho-rizeni-posl/r~f5abe4986b7e11eba6f6ac1f6b220ee8/
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předmětné žádosti Police ČR," konstatoval Duspěva.  
Agrofert je dlouhé roky významným dodavatelem podniku Čepro, jehož jediným akcionářem je stát. 
Deník Aktuálně.cz a Hospodářské noviny v lednu upozornily, že ještě mezi lety 2013 a 2016 šlo z 
rejstříku veřejných zakázek vyčíst, že tehdejší koncern nynějšího premiéra Andreje Babiše dodával 
státnímu podniku biosložky na přimíchání do nafty za více než 600 milionů korun ročně (průměrně). 
Několika kliky na internetu bylo také možné zjistit, kdo další se o možnost prodat svoje produkty 
společnosti Čepro ucházel a s jakou vyšší cenou s Agrofertem ve veřejném tendru prohrál.  
Čepro začalo s Lex Babiš posílat Agrofertu peníze bez veřejných tendrů  
V roce 2017 ovšem vstoupil v platnost takzvaný lex Babiš, tedy novela zákona o střetu zájmů, která 
zakazuje firmám politiků účastnit se veřejných tendrů. Miliardové veřejné zakázky od Čepra pro Agrofert 
následně téměř ustaly.  
Ne tak ale tok peněz ze státního podniku do firem, které se dnes nacházejí ve svěřenském fondu 
premiéra. Čepro jen objednávalo pohonné hmoty bez toho, že by na to veřejnou zakázku vypsalo. A to s 
argumentem, že se na něj zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Hodnota dodávek od Agrofertu se 
za dané roky (poslední čtyři) pohybuje v součtu kolem pěti miliard korun.  
 

Tyto nákupy se přesunuly do běžných obchodních jednání, která mezi sebou standardně vedou 
soukromé firmy. Nikoliv podle zákona, který má za cíl předcházet korupci, ale dle svých vlastních 
pravidel. Ta jsou interní a státní podnik o nich nezveřejňuje informace ve věstníku veřejných zakázek ani 
veřejném registru smluv. Zájemci o dodávky, které Čepro samo neosloví, se o nich nedozvědí.  
Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, jen akcionáři. Akcionářská práva státu a tím i 
dohled v Čepru vykonává ministerstvo financí. To vede Alena Schillerová, blízká spolupracovnice 
Andreje Babiše, jehož svěřenské fondy dnes sdružují firmy, kterým Čepro platí.  
Agrofert patřil do roku 2017 premiéru Andreji Babišovi, kvůli zákonu lex Babiš ho ale vložil do 
svěřenských fondů. Podle něj ho tak již neovládá a střet zájmů nemá. Audit Evropské komise ovšem 
naopak tvrdí, že Babiš ve střetu zájmů je a tak by Agrofertu dle evropského práva veřejné peníze neměly 
plynout.  
"Je zřejmé, že tyto nákupy podniku jdou mimo veškeré kontrolní mechanismy pro nakládání s veřejnými 
prostředky," uvedl Jiří Skuhrovec, analytik DatLabu, který se sledováním veřejných tendrů dlouhodobě 
zabývá. Právě při analýze veřejných registrů zjistil, že nákupy Čepra od Agrofertu z nich vymizely. Oproti 
tomu většinu ostatních nákupů dodnes firma dělá přesně podle zákona o veřejných zakázkách.  
Čepro: vše máme právně podloženo  
Čepro si je ovšem jisté, že postupuje správně - jak v tom, že Agrofertu posílá peníze bez výběrového 
řízení, tak i v tom, že tím nenarušuje zákony bránící střetu zájmů. Na vše prý má právní expertizy.  
Otázku, zda je firma veřejný zadavatel s povinností nakupovat jen podle zákona o veřejných zakázkách, 
Čepro podle jeho šéfa Jana Duspěvy řešilo už v roce 2008. "Dohodli jsme se s tehdejším ministrem 
financí, že přistoupíme k zadávání veřejných zakázek dobrovolně v případech, kdy nás to jako obchodní 
společnost nebude poškozovat," vysvětluje Duspěva.  
V dalších letech si Čepro požádalo i o stanoviska ministerstva pro místní rozvoj, které je autorem zákona 
o veřejných zakázkách, a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). První říká, že podnik 
veřejným zadavatelem spíš není, a druhé, že záleží na konkrétních obchodech. Obě stanoviska jsou 
právně nezávazná.  
Čepro také opírá svůj postup o analýzu advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., kterou si 
nechalo zpracovat a z níž údajně plyne, že není veřejným zadavatelem. Protikorupčním odborníkům ale 
společnost zmiňovanou analýzu kvůli obchodnímu tajemství vydat odmítla. Server Neovlivni v minulosti 
napsal, že spoluzakladatel advokátní kanceláře Pavel Smutný má velmi blízko k Andreji Babišovi.  
Podle Duspěvy tím, že se státní firma v části případů nepodřídí zákonu o veřejných zakázkách, výrazně 
šetří - část dodavatelských firem se dle něj do veřejného tendru hlásit nechce, protože by tím odhalila 
svoje nabídkové ceny konkurenci. Nízkou cenu pak nabídne při neveřejném jednání.  
 

Fakt, že rapidně ubylo obchodů s Agrofertem formou veřejných zakázek od roku 2017, podle Duspěvy 
nijak nesouvisí s lexem Babiš. Tedy že by se chtěli vyhýbat možnému střetu zájmů premiéra. "S ohledem 
na legislativu proti praní špinavých peněz stejně vždy ověřujeme skutečné majitele u všech svých 
dodavatelů," vysvětlil. Agrofert konkrétně podniku dodal čestné prohlášení, že žádné zákony neporušuje 
a může se tendrů účastnit, protože ho neovládá Babiš.  
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Sám Agrofert k dodávkám do Čepra uvedl, že je získává dlouhodobě buď dle rámcových smluv 
uzavřených na základě veřejných zakázek, anebo kupních smluv uzavřených na základě obchodního 
jednání. "Tímto způsobem probíhal prodej produktů společnosti Čepro daleko dříve, než nabyla 
účinnosti novela zákona o střetu zájmů," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Žádný střet zájmů navíc 
firma podle něj nemá.  
Podmínky dodávek do Čepra patří podle Hanzelky k vůbec nejpřísnějším. "Jak po formální, tak i po 
ekonomické stránce, jakých se naše dceřiné firmy účastní. Co je nám známo, tak v našem případě 
všechna řízení proběhla dle platné legislativy," dodal mluvčí.  

« zpět na obsah   
    
   

255. NCOZ prověřuje státní firmu Čepro. Bez výběrového řízení poslala Agrofertu 5 
miliard      

10.02.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; spolku  

 

Odkaz na originál   

Zatímco se dále prodlužuje vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, detektivové Národní centrály proti 
organizovanému zločinu (NCOZ) pokročili v prověřování  
 

dalšího případu, v němž z veřejných peněz profituje rodina Andreje Babiše. Týká se státní firmy Čepro, 
od které si dle informací Hospodářských novin policisté v lednu vyžádali materiály.  
U Čapího hnízda jde o 50 milionů, v nynější kauze se jedná o 5 miliard. Společnost ze svěřenského fondu 
premiéra Andreje Babiše je velkým dodavatelem biosložek, které se ze zákona přimíchávají do nafty. Že 
se o okolnosti, za jakých stát paliva nakupuje zajímá policie, vyšlo najevo kvůli tomu, že Čepro zamítá 
žádosti o informace podle zákona, které se toků peněz do Agrofertu týkají.  
"Důvodem je skutečnost, že v souvislosti s nákupy biosložek v letech 2017 - 2020 je vedeno trestní řízení 
Národní centrálou organizovaného zločinu, které společnost Čepro poskytuje maximální možnou 
součinnost," odepsala firma spolku Kverulant.org. Podle informací redakcí policie zatím nikoho ve věci 
neobvinila a záležitost prověřuje na základě trestního oznámení.  
Samotná NCOZ to komentovat nechce. "K vašemu dotazu mohu pouze sdělit, že náš útvar zpravidla 
nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či naopak nezabývá," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav 
Ibehej.  
Šéf Čepro Jan Duspěva nynější zájem policie potvrdil. Podrobnosti ale s odkazem na mlčenlivost sdělovat 
nechtěl. "Policie ČR nás vyzvala k poskytnutí informací, společnost informace poskytla a je připravena k 
další součinnosti, další informace bohužel nemohu poskytnout vzhledem k upozornění na mlčenlivost v 
předmětné žádosti Police ČR," konstatoval Duspěva.  
Agrofert je dlouhé roky významným dodavatelem podniku Čepro, jehož jediným akcionářem je stát. 
Deník Aktuálně.cz a Hospodářské noviny v lednu upozornily, že ještě mezi lety 2013 a 2016 šlo z 
rejstříku veřejných zakázek vyčíst, že tehdejší koncern nynějšího premiéra Andreje Babiše dodával 
státnímu podniku biosložky na přimíchání do nafty za více než 600 milionů korun ročně (průměrně). 
Několika kliky na internetu bylo také možné zjistit, kdo další se o možnost prodat svoje produkty 
společnosti Čepro ucházel a s jakou vyšší cenou s Agrofertem ve veřejném tendru prohrál.  
Čepro začalo s Lex Babiš posílat Agrofertu peníze bez veřejných tendrů  
V roce 2017 ovšem vstoupil v platnost takzvaný lex Babiš, tedy novela zákona o střetu zájmů, která 
zakazuje firmám politiků účastnit se veřejných tendrů. Miliardové veřejné zakázky od Čepra pro Agrofert 
následně téměř ustaly.  
Ne tak ale tok peněz ze státního podniku do firem, které se dnes nacházejí ve svěřenském fondu 
premiéra. Čepro jen objednávalo pohonné hmoty bez toho, že by na to veřejnou zakázku vypsalo. A to s 
argumentem, že se na něj zákon o veřejných zakázkách nevztahuje. Hodnota dodávek od Agrofertu se 
za dané roky (poslední čtyři) pohybuje v součtu kolem pěti miliard korun.  
Tyto nákupy se přesunuly do běžných obchodních jednání, která mezi sebou standardně vedou 

http://www.czpravy.cz/ncoz-proveruje-statni-firmu-cepro-bez-vyberoveho-rizeni-poslala-agrofertu-5-miliard-149826.html
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soukromé firmy. Nikoliv podle zákona, který má za cíl předcházet korupci, ale dle svých vlastních 
pravidel. Ta jsou interní a státní podnik o nich nezveřejňuje informace ve věstníku veřejných zakázek ani 
veřejném registru smluv. Zájemci o dodávky, které Čepro samo neosloví, se o nich nedozvědí.  
Rozdělení peněz ani nekontroluje antimonopolní úřad, jen akcionáři. Akcionářská práva státu a tím i 
dohled v Čepru vykonává ministerstvo financí. To vede Alena Schillerová, blízká spolupracovnice 
Andreje Babiše, jehož svěřenské fondy dnes sdružují firmy, kterým Čepro platí.  
Agrofert patřil do roku 2017 premiéru Andreji Babišovi, kvůli zákonu lex Babiš ho ale vložil do 
svěřenských fondů. Podle něj ho tak již neovládá a střet zájmů nemá. Audit Evropské komise ovšem 
naopak tvrdí, že Babiš ve střetu zájmů je a tak by Agrofertu dle evropského práva veřejné peníze neměly 
plynout.  
"Je zřejmé, že tyto nákupy podniku jdou mimo veškeré kontrolní mechanismy pro nakládání s veřejnými 
prostředky," uvedl Jiří Skuhrovec, analytik DatLabu, který se sledováním veřejných tendrů dlouhodobě 
zabývá. Právě při analýze veřejných registrů zjistil, že nákupy Čepra od Agrofertu z nich vymizely. Oproti 
tomu většinu ostatních nákupů dodnes firma dělá přesně podle zákona o veřejných zakázkách.  
Čepro: vše máme právně podloženo  
Čepro si je ovšem jisté, že postupuje správně - jak v tom, že Agrofertu posílá peníze bez výběrového 
řízení, tak i v tom, že tím nenarušuje zákony bránící střetu zájmů. Na vše prý má právní expertizy.  
Otázku, zda je firma veřejný zadavatel s povinností nakupovat jen podle zákona o veřejných zakázkách, 
Čepro podle jeho šéfa Jana Duspěvy řešilo už v roce 2008. "Dohodli jsme se s tehdejším ministrem 
financí, že přistoupíme k zadávání veřejných zakázek dobrovolně v případech, kdy nás to jako obchodní 
společnost nebude poškozovat," vysvětluje Duspěva.  
V dalších letech si Čepro požádalo i o stanoviska ministerstva pro místní rozvoj, které je autorem zákona 
o veřejných zakázkách, a také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). První říká, že podnik 
veřejným zadavatelem spíš není, a druhé, že záleží na konkrétních obchodech. Obě stanoviska jsou 
právně nezávazná.  
Čepro také opírá svůj postup o analýzu advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., kterou si 
nechalo zpracovat a z níž údajně plyne, že není veřejným zadavatelem. Protikorupčním odborníkům ale 
společnost zmiňovanou analýzu kvůli obchodnímu tajemství vydat odmítla. Server Neovlivni v minulosti 
napsal, že spoluzakladatel advokátní kanceláře Pavel Smutný má velmi blízko k Andreji Babišovi.  
Podle Duspěvy tím, že se státní firma v části případů nepodřídí zákonu o veřejných zakázkách, výrazně 
šetří - část dodavatelských firem se dle něj do veřejného tendru hlásit nechce, protože by tím odhalila 
svoje nabídkové ceny konkurenci. Nízkou cenu pak nabídne při neveřejném jednání.  
Fakt, že rapidně ubylo obchodů s Agrofertem formou veřejných zakázek od roku 2017, podle Duspěvy 
nijak nesouvisí s lexem Babiš. Tedy že by se chtěli vyhýbat možnému střetu zájmů premiéra. "S ohledem 
na legislativu proti praní špinavých peněz stejně vždy ověřujeme skutečné majitele u všech svých 
dodavatelů," vysvětlil. Agrofert konkrétně podniku dodal čestné prohlášení, že žádné zákony neporušuje 
a může se tendrů účastnit, protože ho neovládá Babiš.  
Sám Agrofert k dodávkám do Čepra uvedl, že je získává dlouhodobě buď dle rámcových smluv 
uzavřených na základě veřejných zakázek, anebo kupních smluv uzavřených na základě obchodního 
jednání. "Tímto způsobem probíhal prodej produktů společnosti Čepro daleko dříve, než nabyla 
účinnosti novela zákona o střetu zájmů," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Žádný střet zájmů navíc 
firma podle něj nemá.  
Podmínky dodávek do Čepra patří podle Hanzelky k vůbec nejpřísnějším. "Jak po formální, tak i po 
ekonomické stránce, jakých se naše dceřiné firmy účastní. Co je nám známo, tak v našem případě 
všechna řízení proběhla dle platné legislativy," dodal mluvčí.  
NCOZ prověřuje státní firmu Čepro. Bez výběrového řízení poslala Agrofertu 5 miliard  

« zpět na obsah   
    
   

256. Kverulant: Policie vyšetřuje nákup biopaliv v Čepru      

10.02.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta; org; Razima; společnosti; Vojtěch  
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Odkaz na originál   

Podle zákona o střetu zájmů se na veřejných zakázkách nesmí podílet firma, v níž má více než čtvrtinový 
podíl politik. Největší český státní producent nafty a benzínu Čepro je ze zákona povinen do klasických 
paliv přimíchávat biosložky a ty kupuje od Babišova Agrofertu. Kverulant se nedávno zeptal Čepra, jak 
mu Agrofert doložil, že nepatří Babišovi. Nyní mu Čepro sdělilo, že mu žádné informace neposkytne, 
protože v souvislosti s nákupy biosložek v letech 2017 – 2020 je vedeno trestní řízení Národní centrálou 
organizovaného zločinu. Kverulant chce věřit, že tohle vyšetřování konečně zastaví proud státních 
miliard do holdingu chamtivého premiéra.  
 

Pokud si i vy myslíte, že v České republice má vládnout především zákon, a nikoli zájmy chamtivého 
premiéra, můžete Kverulanta podpořit alespoň malým darem.  
Kverulant se domnívá, že předmětem vyšetřování je skutečnost, že Čepro nakoupilo v posledních 
čtyřech letech od firem ze skupiny Agrofert většinu biosložek přidávaných do nafty mimo veřejné 
zakázky. Dodavatelé pohonných hmot musí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do 
benzínu a do nafty šest procent. Z veřejných registrů nákupy Čepra od Agrofertu zmizely v roce 2017, 
kdy začala platit novela zákona o střetu zájmů nazývaná lex Babiš, která zakazuje firmám politiků 
účastnit se veřejných tendrů. Přitom státní podnik nakoupil od Argofertu v letech 2014 a 2015 biosložku 
metylesther řepkového oleje (zkratka MEŘO nebo FAME) z více než 80 procent ve veřejných tendrech. V 
následujících dvou letech klesl tento podíl na 2,5 procenta a v posledních dvou letech činil nula.  
V létě 2019 si Čepro si nechalo zpracovat právní analýzu z obavy, že když biosložky nakupuje od 
Agrofertu tak porušuje zákon o střetu zájmů. Kverulant si tuto analýzu vyžádal a Čepro mu poskytlo 
komentář k této zprávě a svoje oficiální stanovisko , které ze zprávy vyplývá. "Z dokumentů, které má 
společnost Čepro k dispozici, v současné době nelze dovodit oprávnění ani povinnost vylučovat 
společnosti z koncernu Agrofert ze zadávacího řízení na veřejné zakázky z důvodů dle ustanovení zákona 
o střetu zájmů," stojí v právní analýze. Klíčový argument, o který se právníci opírají, vyplývá ze samé 
podstaty svěřenského fondu. Ten totiž nemá právní osobnost (není fyzickou ani právnickou osobou), a 
tudíž nenaplňuje primární právní definici ovládané osoby. Dle zákona o obchodních korporacích takovou 
ovládanou osobou může být jen obchodní korporace, typicky třeba akciová společnost či společnost s 
ručením omezeným. Vedení Čepra ještě v září 2020 nebylo jisté, že zda Agrofert Babišovi opravdu 
nepatří. A tak Čepro plánovalo vyzvat Argofert aby doložil, kdo ho ovládá a zda není neporušován zákon 
o střetu zájmů. Nyní Čepro zajišťovalo dodávky biopaliv pro příští dva roky zhruba za 10 miliard korun. 
Proto se nedávno Kverulant dle zákona o svobodném přístupu k informacím zeptal Čepra, jak mu Babiš 
doložil, že mu Agrofert nepatří. Nyní mu přišla zamítavá odpověď s tímto odůvodněním "Důvodem je 
skutečnost, že v souvislosti s nákupy biosložek v letech 2017 – 2020 je vedeno trestní řízení Národní 
centrálou organizovaného zločinu, které společnost ČEPRO poskytuje maximální možnou součinnost."  
Podle platných českých zákonů nesmí firma člena vlády ani pobírat dotace. Je naprosto evidentní, že 
toto ustanovení je masivně porušováno Babišovým holdingem Agrofert. Babišův koncern získal na 
dotacích již 27,3 miliard. Právně je však vše v pořádku, protože stávající legislativa je na Babiše krátká. 
Pouhým právnickým trikem, přilepením cedule "svěřenské fondy", se stalo, že Agrofert legislativně 
nikomu nepatří. Kverulantovým cílem je tento stav změnit. Ke změně legislativy vyzval dopisem všechny 
poslance a senátory opakovaně. Chvíli se zdálo, že Kverulantovo usedavé obtěžování zákonodárců by 
nakonec mohlo přinést svoje ovoce. Řešením měl být zákon o evidenci skutečných majitelů. Až do 
podzimu 2020 to vypadalo, že Babiš i na tento zákon vyzraje. Vláda poslala do Sněmovny verzi předlohy 
s doplněnou pasáží, která se týkala svěřenských fondů. Pokud by zákon v této verzi prošel, Babiš by se 
označení za spolumajitele Agrofertu mohl vyhnout. Na premiéra by se sice pohlíželo jako na skutečného 
majitele svěřenských fondů, ale z pohledu právního pozitivizmu, který zdůrazňuje pozitivní právo na 
úkor práva přirozeného, by to automaticky neznamenalo, že bude označen také jako majitel firem, které 
pod fondy spadají.  
Nejprve sněmovna na podzim roku 2020 odhlasovala původní, pro Babiše neškodnou verzi zákona. 
Senát však tuto verzi neschválil a poslal do sněmovny svoji, pro Babiše fatální variantu. Ta byla nakonec 
sněmovnou minulý týden zamítnuta a bude tak platit verze, která Babišovi umožní nerušeně pokračovat 
inkasování miliardy od státu. Hlasy pro senátní návrh chyběly od vládního hnutí ANO, ČSSD a SPD. 
Všichni jejich přítomní poslanci včetně Babiše se zdrželi hlasování. Z dvanácti hlasujících poslanců ČSSD 
zvedli ruku pro jenom čtyři. Diskuse s konkrétními postřehy k senátorské variantě se ve sněmovně 
nevedla, poslanci ji odmítli s mlčením. Na to, jak hlasovali jednotlivý poslanci, se můžete podívat na 
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stránkách poslanecké sněmovny.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

257. Česká obchodní inspekce se zaměřuje na kontroly respirátorů – řeší desítky 
podnětů na jejich prodej      

12.02.2021  ČRo - sever.cz   
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 

Odkaz na originál   

Obyvatelka Ústí nad Labem si v e-shopu lékáren Dr. Max objednala respirátory FFP2, dostala ale úplně 
jiné. Řetězec lékáren se hájí doprodejem na výjimku České obchodní inspekce. Právě na prodej 
respirátorů se inspektoři speciálně zaměřují, a to i ve spolupráci s kolegy z celé Evropy.  
 

Česká obchodní inspekci řeší podle mluvčího Jiřího Fröhlicha desítky podnětů od lidí a v jednotlivých 
případech se na ni obracejí i různé organizace.  
 

"Třeba společnost Kverulant, upozorňující nás na různé respirátory, které jsou na trhu údajně 
neoprávněně. Všechny podněty aktuálně vyhodnocujeme – je potřeba opravdu kontrolovat, jestli se 
opravdu jedná o respirátor, který na trhu nemá být, nebo je na trhu na základě výjimky," vysvětluje 
Fröhlich.  
 

Místo FFP2 Premium KN95  
 

Právě na prodej na základě výjimky pravděpodobně narazila i paní Lenka z Ústí nad Labem.  
 

Před dvěma týdny si v e-shopu lékáren Dr. Max objednala sadu respirátorů FFP2 Premium. Na webu k 
nim byl i certifikát Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.  
 

"Ve chvíli, kdy jsem ty respirátory vyndala, zjistila jsem, že držím v ruce balení 10 respirátorů KN95, 
které už jsme předtím obdrželi od státu pro naše seniory," popisuje paní Lenka.  
 

Na reklamaci e-shop týden nereagoval. Rychlá reakce se podle paní Lenky dostavila po týdnu, po 
druhém e-mailu.  
 

"Informovala jsem prodejce o tom, že kvůli jejich nečinnosti budu podávat podnět na ČOI. Na rozdíl od 
toho prvního e-mailu reagovali během pár minut. Druhý den ráno se mi ozvali znovu s tím, že mi vrátí 
peníze, případně zašlou nové balení. Omlouvali se mi s tím, že budou také prověřovat své sklady, jestli 
tam nedošlo k nějakému pochybení," dodává paní Lenka.  
 

Podle Dr. Max šlo o schválenou ýjimku. Navíc už respirátory KN95 neprodávají  
 

Mluvčí řetězce Dr. Max Michal Petrov odmítl, že by prodávali méně kvalitní a neschválené zboží.  
 

"V tomto případě šlo o doprodej zboží, jehož prodej byl na základě výjimky ČOI dočasně umožněný v 
loňském roce a ta výjimka je stále účinná. Ta dočasnost vůbec nesouvisí s nějakou nedostatečnou 
kvalitou produktu – ta byla naopak potvrzena dvěma certifikačními autoritami. Pokud vím, tak tento 

http://sever.rozhlas.cz/ceska-obchodni-inspekce-se-zameruje-na-kontroly-respiratoru-resi-desitky-podnetu-8425448
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výrobek už není nikde v prodeji," dodal Petrov.  
 

Česká obchodní inspekce se tímto případem nezabývala, protože se na ni paní Lenka nakonec 
neobrátila.  

« zpět na obsah   
    
   

258. Vojtěch Razima: Začala demontáž nelegálního LED billboardu nad Nuselským 
mostem      

23.02.2021  parlamentnilisty.cz - PV  
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Dnes po poledni začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant.org 
to považuje úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu. Kverulant 
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 další snižování jejich počtů.  
 

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů 
stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní této obří obrazovky, již od svého 
vzniku v roce 2009.  
 

Media před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že 
na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky 
skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.  
 

Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa 
rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní 
jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun 
měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha 
vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno 
sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z 
toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál 
pečlivě sledovat.  
 

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

259. Začala demontáž nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem      

24.02.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vojtech-Razima-Zacala-demontaz-nelegalniho-LED-billboardu-nad-Nuselskym-mostem-654965
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Odkaz na originál   

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení.  
 

Navíc byla na pozemcích před billboardem systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to 
proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní 
této obří obrazovky, již od svého vzniku v roce 2009.  
Media před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že 
na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky 
skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.  
Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa 
rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní 
jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun 
měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha 
vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno 
sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z 
toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál 
pečlivě sledovat.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

260. Začala demontáž nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem      

24.02.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (6); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Dnes po poledni začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant.org 
to považuje úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu. Kverulant 
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 další snižování jejich počtů.  
 

Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů 
stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní této obří obrazovky, již od svého 
vzniku v roce 2009.  
Media před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že 
na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky 
skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.  
Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa 
rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní 
jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun 
měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha 
vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno 
sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z 
toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál 
pečlivě sledovat.  

https://pravdive.eu/news/273836/zacala-demontaz-nelegalniho-led-billboardu-nad-nuselskym-mostem
https://outsidermedia.cz/zacala-demontaz-nelegalniho-led-billboardu-nad-nuselskym-mostem/
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Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

261. Začala demontáž nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem      

24.02.2021  literarky.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (7); org (3); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Demontáž billboardu u Nuselského mostu. Foto: Kverulant.org.  
 

Napsal Vojtěch Razima  
Kategorie: Civilizace  
Zveřejněno: 24. 2. 2021 14:58  
V úterý 23. února po poledni začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. 
Kverulant.org to považuje úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu 
smogu. Kverulant 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 další snižování jejich počtů.  
Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů 
stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní této obří obrazovky již od svého 
vzniku v roce 2009.  
Média před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že 
na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky 
skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.  
Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa 
rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní 
jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun 
měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha 
vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno 
sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z 
toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál 
pečlivě sledovat.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

262. Kverulant: Začala demontáž nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem  
    

25.02.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (5); org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Začalo odstraňování nelegálního LED billboardu nad Nuselským mostem. Kverulant.org to považuje 
úspěšné završení další etapy svého dvanáctiletého boje proti vizuálnímu smogu.  
 

https://literarky.cz/civilizace/1762-zacala-demontaz-nelegalniho-led-billboardu-nad-nuselskym-mostem
https://voxpopuliblog.cz/kverulant-zacala-demontaz-nelegalniho-led-billboardu-nad-nuselskym-mostem/
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Kverulant 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 další snižování jejich počtů.  
Dlouhá léta na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy oslňovala nelegální reklamní LED 
obrazovka. Obrazovka nikdy neměla platní stavební povolení. Navíc byla na pozemcích před billboardem 
systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů 
stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant usiloval o odstraní této obří obrazovky, již od svého 
vzniku v roce 2009.  
Media před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo se společností BigBoard, že 
na Silvestra skončí provoz nelegální obří LED obrazovky u Nuselského mostu. K vypnutí obrazovky 
skutečně došlo, ale pražský magistrát prý s billboardáři žádnou dohodu neuzavřel.  
Odstranění LED billboardu je jistě dobrou zprávou, ale má zásadní vadu na kráse. Veřejná správa 
rezignovala na zákonnou povinnost odstranit černou stavbu a pokutovat billboardáře za protiprávní 
jednání. Společnost BigBoard dlouhá léta za pronájmem billboardu inkasovala několik milionů korun 
měsíce a přitom tvrdila, že jí tento billboard nepatří. Dalším problémem jsou protislužby, za které Praha 
vypnutí billboardu nejspíš vyměnila. Proto se Kverulant nedávno obrátil dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na Prahu a žádal jí o kopii předmětné dohody. Pražský magistrát mu nedávno 
sdělil, že žádná taková dohoda neexistuje. Kverulant magistrátu nevěří a podezřívá pražské politiky z 
toho, že vypnutí vyměnili za poskytnutí nějaké nezákonné výhody. Proto bude počínání magistrátu dál 
pečlivě sledovat.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

263. Gigantický bilboard už na Nuselském mostě neoslňuje      

25.02.2021  novinky.cz   
klíčová slova: Razima (4); Kverulant; Kverulanta; org; Razimy; společnost; Vojtěcha  

 

Odkaz na originál   

Velkoplošná LED obrazovka u Nuselského mostu končí, odstraňuje se. Jde o výsledek dohody města se 
Svazem provozovatelů venkovní reklamy a boje vedení Prahy proti vizuálnímu smogu.  
 

Na demontáž upozornila společnost Kverulant.org, podle níž nebyla obrazovka na domě v ulici Boženy 
Němcové nikdy povolena, a potvrdil to Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR). Podle Vojtěcha 
Razimy z Kverulanta se město a SPVR dohodly na odstranění obrazovky v prosinci. Zmizet měla už na 
přelomu roku.  
Razima obrazovku u Nuselského mostu označil za nejznámější nelegální "LED hyzdič" Prahy, její 
odstranění však dlouho bezvýsledně projednávala radnice Prahy 2. Na stejném domě před okny dlouho 
visela ještě větší reklamní plachta.  
Vedení města požádalo inzerenty, aby ji nevyužívali, a firma Samsung na podzim svou reklamu stáhla. 
Sám poutač však nezmizel, provozovatel provokativně nahradil reklamu oficiálně používaným vizuálem 
k červnovému 70. výročí popravy Milady Horákové, poté propagoval Českou basketbalovou federaci.  
Domáhal se dohody s městem a s odstraněním plachty souhlasil až v září. SVPR nyní uvedl, že chce 
společně s městem hájit legální reklamu a bojovat proti té nelegální. "Ať už je umístěná kdekoliv a v 
jakékoliv formě," citovala ČTK prezidenta svazu Zdeňka Strnada. Nová, přísnější regulace reklamy v 
centru se týká plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, zvukové reklamy, reklamy na dopravních 
prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. V říjnu se má opatření rozšířit do dalších částí 
metropole.  
Razima nevěří tomu, že by provozovatelé reklamy ustoupili městu jen tak. Protože reklamu u 
Nuselského mostu provozovala firma ze skupiny BigBoard, Razima předpokládal, že město s ní vypnutí 
poutačů vyměnilo za nespecifikované protislužby.  
To však magistrát nepotvrdil. "Umístění LED obrazovky u Nuselského mostu není na objektu ve 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/giganticky-bilboard-uz-na-nuselskem-moste-neoslnuje-40352177
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vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž hlavní město neeviduje žádný smluvní vztah s vlastníkem LED 
obrazovky," uvedl v odpovědi ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.  
Jak Právo informovalo, Razima se obrátil na policii kvůli jiné smlouvě na billboardy v Bubenské, 
Argentinské a Vrbenského ulici. Z podivného obchodu podezříval radnici Prahy 7. Její starosta Jan 
Čižinský (Praha sobě) kritiku jednoznačně odmítl – radnice podle něho řešila otázku nevypověditelných 
smluv nejprve nejistou soudní cestou, pak mimosoudním smírem, podle něhož budou poutače v místě 
ještě pět let.  

« zpět na obsah   
    
   

264. Kverulant.org: Stát bezplatně uvolnil více než 200 technických norem      

10.03.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim 
vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org mnoho let prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti 
poskytoval zdarma. Povedlo se a nyní bylo uvolněno prvních 202 norem  
 

.  
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 zajistila bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma 
prošla Senátem, 19. listopadu 2020 ji podepsal president a 1. ledna 2021 vstoupila v platnost. Nyní bylo 
na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno více než 200 norem. Jde zejména o 
stavební normy a o normy týkajících se ochranných pomůcek v boji proti koronaviru.  
V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebylo.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

265. Kverulant.org: Stát bezplatně uvolnil více než 200 technických norem      

10.03.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (3); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

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 zajistila bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma 
prošla Senátem, 19. listopadu 2020 ji podepsal president a 1. ledna 2021 vstoupila v platnost. Nyní bylo 
na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno více než 200 norem. Jde zejména o 
stavební normy a o normy týkajících se ochranných pomůcek v boji proti koronaviru.  
V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebylo.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-stat-bezplatne-uvolnil-vice-nez-200-technickych-norem/
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266. Kverulant vyzval prezidenta Zemana k otevření pražského Hradu      

15.03.2021  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulanta (2); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 15. 3. 2021 12:55  
 

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel Pražský hrad. Totální zákaz vstupu platí 
doposud. Přitom nákaza covidem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v ČR. 
Podle Kverulanta je Zemanův postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Proto Kverulant.org 
15. března Miloše Zemana dopisem vyzval, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil 
ponižující kontroly a odvolal vojáky s útočnými puškami. Pokud Miloš Zeman Hrad neotevře, bude se 
Kverulant o jeho otevření soudit.  
Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho 
chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě a uzavřel Hrad 
svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman pro případné 
skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí.  
Ani když se bezpečnostní situace uklidnila, Zeman od ponižujících osobních prohlídek všech neupustil. 
Naopak, k policistům přibyli ještě vojáci s útočnými puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v 
ohrožení. V takovém státě se vrchnosti totiž lépe vládne. V jarní první epidemické vlně Hrad zavřel zcela 
na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud.  
Karel IV. se zde snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. směle pokračoval v této 
tradici, první prezident Československa T. G. Masaryk povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby 
elegantně dotvořil nádheru pnoucí se nad Prahou.  
Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z Moskvy, takže prezidenta 
Václava Havla čekalo hodně práce, aby se napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus 
přispěl několika prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je výkladní skříň 
české kultury.  
Současný prezident Miloš Zeman si však hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde vytvářeli 
soukromé oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na 
policisty provádějící " filcung " nepršelo.  
Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně. Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že 
areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit a někoho jiného 
nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok. Proto Kverulant oznámil Pražskému magistrátu svolání velmi 
malého veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu. Což je 
prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou 
bazilikou a Starým královským palácem.  
Pokud je toto náměstí veřejným prostranstvím, pak bude muset být povoleno. Pokud je toto náměstní 
jen jakýmsi privátním dvorečkem prezidenta, bude magistrát k ohlášce shromáždění na neveřejném 
pozemku požadovat doložení písemného souhlas vlastníka, což v tomto případě asi nepůjde. Magistrát 
tudíž celou věc odloží. Proti tomu se lze odvolat na ministerstvo vnitra a následné rozhodnutí 
napadnout správní žalobou. Soud, který by pak zkoumal zákonnost zmíněného odložení, může dospět k 
závěru, že fakticky jde o veřejné prostranství, tudíž bylo rozhodnutí o odložení nezákonné. Soudní 
verdikt tak může posloužit nejen při zpochybnění covidové uzávěry, ale i předchozích bezpečnostních 
prohlídek. Pokud by soud deklaroval, že jde skutečně o veřejné prostranství, měl by tam být občanům 
umožněn svobodný pohyb a pobyt.  
Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. 
Zavřel nám, občanům republiky, místo bytostně spojené s naší státností a s našimi křesťanskými kořeny. 
S tím se nelze smířit.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
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267. Kverulant vyzval prezidenta Zemana k otevření pražského Hradu      

15.03.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (4); Kverulanta (2); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel Pražský hrad. Totální zákaz vstupu platí 
doposud.  
 

Přitom nákaza covidem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v ČR. Podle 
Kverulanta je Zemanův postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Proto Kverulant.org dnes 
Miloše Zemana dopisem vyzval, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil ponižující 
kontroly a odvolal vojáky s útočnými puškami. Pokud Miloš Zeman Hrad neotevře, bude se Kverulant o 
jeho otevření soudit.  
Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho 
buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě a 
uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman 
pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí.  
Ani když se bezpečnostní situace uklidnila, Zeman od ponižujících osobních prohlídek všech neupustil. 
Naopak, k policistům přibyli ještě vojáci s útočnými puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v 
ohrožení. V takovém státě se vrchnosti totiž lépe vládne. V jarní první epidemické vlně Hrad zavřel zcela 
na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud.  
Karel IV. se zde snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. směle pokračoval v této 
tradici, první prezident Československa T. G. Masaryk povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby 
elegantně dotvořil nádheru pnoucí se nad Prahou.  
Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z Moskvy, takže prezidenta 
Václava Havla čekalo hodně práce, aby se napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus 
přispěl několika prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je výkladní skříň 
české kultury.  
Současný prezident Miloš Zeman si však hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde vytvářeli 
soukromé oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na 
policisty provádějící " filcung " nepršelo.  
Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně. Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že 
areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit a někoho jiného 
nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok. Proto Kverulant oznámil Pražskému magistrátu svolání velmi 
malého veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu. Což je 
prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou 
bazilikou a Starým královským palácem.  
Pokud je toto náměstí veřejným prostranstvím, pak bude muset být povoleno. Pokud je toto náměstní 
jen jakýmsi privátním dvorečkem prezidenta, bude magistrát k ohlášce shromáždění na neveřejném 
pozemku požadovat doložení písemného souhlas vlastníka, což v tomto případě asi nepůjde. Magistrát 
tudíž celou věc odloží. Proti tomu se lze odvolat na ministerstvo vnitra a následné rozhodnutí 
napadnout správní žalobou. Soud, který by pak zkoumal zákonnost zmíněného odložení, může dospět k 
závěru, že fakticky jde o veřejné prostranství, tudíž bylo rozhodnutí o odložení nezákonné. Soudní 
verdikt tak může posloužit nejen při zpochybnění covidové uzávěry, ale i předchozích bezpečnostních 
prohlídek. Pokud by soud deklaroval, že jde skutečně o veřejné prostranství, měl by tam být občanům 
umožněn svobodný pohyb a pobyt.  
Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. 
Zavřel nám, občanům republiky, místo bytostně spojené s naší státností a s našimi křesťanskými kořeny. 
S tím se nelze smířit. Pokud se vám toto arogantní chování příčí, podpořte naše úsilí v této kauze 
alespoň symbolickým finančním darem.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-vyzval-prezidenta-zemana-k-otevreni-prazskeho-hradu/
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268. Soud dal zapravdu Kverulantovi: Stát měl zprávu OLAF o Čapím hnízdě 
poskytnut veřejnosti bezodkladně      

22.03.2021  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (11); Kverulantovi; org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 22. 3. 2021 21:05  
 

Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce OLAF, která popisuje trestnou činnost 
premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. To se nestalo, a tak se Kverulant 
se státem soudil. Městský soud v Praze dal v pondělí 22. března Kverulantovi zapravdu. Stát měl zprávu 
OLAF o Čapím hnízdě poskytnut veřejnosti bezodkladně.  
V prosinci 2017 zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) do ČR zprávu o Babišových 
aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Adresátem této zprávy bylo ministerstvo financí (MF). Kverulant o ní 
požádal podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Ministerstvo mu ji ale odmítlo poskytnout. A 
tak se Kverulant obrátil na soud. Soud mu dal v červenci 2018 zapravdu. MF nařízení soudu vyhovělo a 
zprávu OLAF mu poskytlo, ale až půl roku po tom, co ji mělo k dispozici. Kverulant má za to, že zpráva 
významné evropské instituce, 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 domáhal rozsudku označující 
postup ministerstva za nezákonný. V pondlí 22. března se ve věci uskutečnilo jednání u Městského 
soudu v Praze. Kverulant byl u soudu úspěšný. Soud konstatoval, že průtahy, které provázely poskytnutí 
zprávy byly nezákonné. Kverulant chce věřit, že tento soudní výrok do budoucna ztíží státu možnost 
odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon.  
V této kauze byl Kverulant úspěšný, ale další kauzy na dokončení teprve čekají. Podívejte se, na čem 
Kverulant pracuje.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

269. Ministerstvo nemělo právo zprávu OLAFU o Čapím hnízdě tajit, rozhodl soud      

22.03.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulantovi (2); organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení.  
 

"Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o 
činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva OLAF včetně příloh 
- zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 

https://literarky.cz/civilizace/1809-soud-dal-zapravdu-kverulantovi-stat-mel-zpravu-olaf-o-capim-hnizde-poskytnut-verejnosti-bezodkladne
http://www.czpravy.cz/ministerstvo-nemelo-pravo-zpravu-olafu-o-capim-hnizde-tajit-rozhodl-soud-190969.html
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(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  
Ministerstvo u soudu trvalo na tom, že jeho postup byl zákonný. "V době rozhodování existovala 
výjimka z poskytování informací," řekla při jednání právnička úřadu Eliška Váňová. Proti rozsudku může 
ministerstvo podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.  
OLAF šetřil udělení evropské dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 
vyšetřování ukončil s tím, že existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí, 
které 4. ledna 2018 zveřejnilo pouze tři odstavce závěrů. O týden později přinesly servery Aktuálně.cz a 
iHNED.cz kompletní znění zprávy. Ta se tedy nakonec dostala na veřejnost, ale neoficiální cestou.  
Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. "Kverulant má zato, 
že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti 
poskytnuta hned, jak do republiky přišla," vysvětlila organizace.  
Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim. V 
závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda psal o podezření na porušení českého národního práva i 
práva Evropské unie. Uvedl, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace.  
Babiš nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo 
po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. 
Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.  
Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 
2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost 
s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po 
několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.  
Ministerstvo nemělo právo zprávu OLAFU o Čapím hnízdě tajit, rozhodl soud  

« zpět na obsah   
    
   

270. Ministerstvo nemělo právo zprávu OLAFU o Čapím hnízdě tajit, rozhodl soud      

22.03.2021  ournet.cz   
klíčová slova: Kverulant; Kverulantovi; organizace; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o 
ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v 
trestním řízení. "Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze 
na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace - závěrečná zpráva 
OLAF včetně příloh - zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není," podotkl soudce.  
 

Pražský městský soud proto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. Ministerstvo také musí 
Kverulantovi uhradit náklady soudního řízení, které činí zhruba 11 000 korun.  
"Rozsudek je úspěchem pro veřejnost. Napříště bude těžší odepřít jí přístup k důležitým informacím," 
komentoval verdikt ředitel organizace Kverulant Vojtěch Razima. Ministryně financí Alena Schillerová 
(ANO) se podle něj jen vymlouvala.  

« zpět na obsah   
    
   

271. Ministerstvo mělo vydat zprávu vyšetřovatelů o Čapím hnízdě, rozhodl soud      

22.03.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; organizace  

 

Odkaz na originál   

http://news.ournet.cz/story/ministerstvo-nemelo-pravo-zpravu-olafu-o-capim-hnizde-tajit-b9bdf83a210322czcs
http://www.czpravy.cz/ministerstvo-melo-vydat-zpravu-vysetrovatelu-o-capim-hnizde-rozhodl-soud-190946.html
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Když ministerstvo financí neposkytlo žadatelům zprávu evropského úřadu OLAF o kauze Čapí hnízdo, 
jednalo nezákonně.  
 

Rozhodl tak pražský městský soud, na který se obrátila organizace Kverulant, když ministerstvo odmítlo 
její žádost. Rozhodnutí úřadu soud zrušil a vrátil žádost k novému projednání.  
Ministerstvo mělo vydat zprávu vyšetřovatelů o Čapím hnízdě, rozhodl soud  
related  

« zpět na obsah   
    
   

272. Kauza Čapí hnízdo: Ministerstvo nezákonně zadržovalo informace o dotačním 
sporu      

22.03.2021  cnn.iprima.cz - Ftv Prima  
klíčová slova: Kverulant (2); organizace (2)  

 

Odkaz na originál   

Farma Čapí hnízdo Zdroj: Profimedia.cz Zavřít Farma Čapí hnízdo Zdroj: Profimedia.cz  
 

Rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. V pondělí to uvedl Městský soud v 
Praze. Pravomocně tak vyhověl správní žalobě organizace Kverulant. V kauze čelí obvinění premiér 
Andrej Babiš (ANO). Kverulant tvrdí, že právě v jeho zájmu ministerstvo zprávu neposkytlo. Ministerstvo 
argumentovalo tím, že nechtělo narušit české trestní řízení.  
reklama  
Pražský městský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu projednání. OLAF šetřil udělení evropské 
dotace 50 milionů korun Farmě Čapí hnízdo od roku 2016. V prosinci 2017 vyšetřování ukončil s tím, že 
existuje podezření na dotační podvod. Závěry zaslal ministerstvu financí. Organizace Kverulant tehdy na 
základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádala o poskytnutí kopie zprávy, ministerstvo to 
ale odmítlo. Kompletní znění zprávy později zveřejnila média.  
Připravujeme podrobnosti.  

« zpět na obsah   
    
   

273. Soud dal dnes zapravdu Kverulantovi: stát měl zprávu OLAF o Čapím hnízdě 
poskytnut veřejnosti bezodkladně      

25.03.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (11); Kverulantovi; org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce OLAF, která popisuje trestnou činnost 
premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.  
 

To se nestalo a tak se Kverulant se státem soudil. Městský soud v Praze dal dnes Kverulantovi zapravdu. 
Stát měl zprávu OLAF o Čapím hnízdě poskytnut veřejnosti bezodkladně.  
V prosinci 2017 zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) do ČR zprávu o Babišových 
aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Adresátem této zprávy bylo Ministerstvo financí (MF). Kverulant o ní 
požádal podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Ministerstvo mu ji ale odmítlo poskytnout. A 
tak se Kverulant obrátil na soud. Soud mu dal v červenci 2018 zapravdu. MF nařízení soudu vyhovělo a 

https://cnn.iprima.cz/kauza-capi-hnizdo-ministerstvo-nezakonne-zadrzovalo-informace-o-dotacnim-sporu-21500
https://voxpopuliblog.cz/soud-dal-dnes-zapravdu-kverulantovi-stat-mel-zpravu-olaf-o-capim-hnizde-poskytnut-verejnosti-bezodkladne/
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zprávu OLAF mu poskytlo, ale až půl roku po tom, co ji mělo k dispozici. Kverulant má za to, že zpráva 
významné evropské instituce, 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 domáhal rozsudku označující 
postup ministerstva za nezákonný. Dnes se ve věci uskutečnilo jednání u Městského soudu v Praze. 
Kverulant byl u soudu úspěšný. Soud konstatoval, že průtahy, které provázely poskytnutí zprávy byly 
nezákonné. Kverulant chce věřit, že tento soudní výrok do budoucna ztíží státu možnost odepírat 
veřejnosti informace a ignorovat zákon.  
V této kauze byl Kverulant úspěšný, ale další kauzy na dokončení teprve čekají. Podívejte se, na čem 
Kverulant pracuje a podpořte jeho práci pravidelným darem.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

274. Kverulant.org: Stát nakupuje zdravotnický materiál s falešným certifikátem      

29.03.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (4); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

"Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem," asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do 
červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 ks výtěrovek.  
 

Podvodníci z Jablunkova do pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát, který se vysmívá úplně všemu 
a všem.  
Přitom výtěrové sady nejsou jen "obyčejné uchošťoury". Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí 
do nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19. Výtěrovky 
by také neměly používat bavlnu "cotton swab", protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR 
reakce. Přesně tu však šikulové z WG na konci svých tyček mají.  
Ale zpět k tomu podstatnému, ke zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení 
dokumentu. Tučně, kapitálkami i obřím písmem velikosti "26" firma WG deklaruje "EU PROHLÁŠENÍ O 
SHODĚ". Správné označení takového dokumentu přitom má být: "ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ". Úředníci 
SSHR chybu zřejmě "přehlédli".  
Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola 
přes Registr zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google 
a náhled do obchodního rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický 
materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat.  
Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se 
svým zbožím kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro 
pořádek doplňme, že dovozcem a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021.  
Ne dost na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 
10 výsměšně hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí 
okamžitě všimnout, že certifikát je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR 
neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se 
Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně jinak a jinde než na SSHR.  
Bohužel "výsměšně falešný certifikát" není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto 
případu došlo ke korupci. V létě nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 
2020 proto musela být vypsána další "soutěž".  
Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna 
tolik jich měla na skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A 
byla náhoda, že zrovna ona také SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda 
nebyla "ani náhodou". Myslíme si, že šlo o připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu 
poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč.  

https://pravdive.eu/news/282283/kverulant-org-stat-nakupuje-zdravotnicky-material-s-falesnym-certifikatem
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Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na policii. Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě bojuje 
proti korupci, tunelování a agrofertizaci.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

275. Kverulant.org: Stát nakupuje zdravotnický materiál s falešným certifikátem      

29.03.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se v létě naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na 
výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o. (WG), a to přesto, že do výběrového řízení 
dodala až směšně falešné doklady. Kverulant.org se domnívá, že při této zakázce došlo k trestnému 
činu, proto dnes podal na Státní zastupitelstvo trestní oznámení.  
 

"Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem," asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do 
červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 ks výtěrovek. Podvodníci z 
Jablunkova do pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát, který se vysmívá úplně všemu a všem.  
Přitom výtěrové sady nejsou jen "obyčejné uchošťoury". Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí 
do nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19. Výtěrovky 
by také neměly používat bavlnu "cotton swab", protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR 
reakce. Přesně tu však šikulové z WG na konci svých tyček mají.  
Ale zpět k tomu podstatnému, ke zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení 
dokumentu. Tučně, kapitálkami i obřím písmem velikosti "26" firma WG deklaruje "EU PROHLÁŠENÍ O 
SHODĚ". Správné označení takového dokumentu přitom má být: "ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ". Úředníci 
SSHR chybu zřejmě "přehlédli".  
Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola 
přes Registr zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google 
a náhled do obchodního rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický 
materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat.  
Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se 
svým zbožím kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro 
pořádek doplňme, že dovozcem a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021.  
Ne dost na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 
10 výsměšně hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí 
okamžitě všimnout, že certifikát je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR 
neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se 
Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně jinak a jinde než na SSHR.  
Bohužel "výsměšně falešný certifikát" není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto 
případu došlo ke korupci. V létě nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 
2020 proto musela být vypsána další "soutěž".  
Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna 
tolik jich měla na skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A 
byla náhoda, že zrovna ona také SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda 
nebyla "ani náhodou". Myslíme si, že šlo o připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu 
poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč.  
Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na policii. Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě bojuje 
proti korupci, tunelování a agrofertizaci.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
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276. Kverulantův boj proti Zemanovi pokračuje: Otevření Jeleního příkopu není 
otevření pražského Hradu      

30.03.2021  literarky.cz - Prezident Miloš Zeman  
klíčová slova: Kverulant (7); Kverulanta (3); org (2); Kverulantovi; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 30. 3. 2021 21:18  
 

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel Pražský hrad. Totální zákaz vstupu platí 
doposud. Přitom nákaza covidem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc než kdekoli jinde v ČR. 
Podle Kverulanta je Zemanův postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Proto Kverulant.org 
nedávno vyzval Miloše Zemana dopisem, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil 
ponižující kontroly a odvolal vojáky s útočnými puškami. Hrad oznámil, že od 2. dubna otevře zahrady, 
Jelení příkop a zruší plošné kontroly. Kverulant to považuje za svůj úspěch, ale trvá na zpřístupnění 
celého areálu a bude se o jeho otevření soudit.  
Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho 
buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě a 
uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman 
pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí.  
Ani když se bezpečnostní situace uklidnila, Zeman od ponižujících osobních prohlídek všech neupustil. 
Naopak, k policistům přibyli ještě vojáci s útočnými puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v 
ohrožení. V takovém státě se vrchnosti totiž lépe vládne. V jarní první epidemické vlně Hrad zavřel zcela 
na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud.  
Karel IV. se zde snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. směle pokračoval v této 
tradici, první prezident Československa T. G. Masaryk povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby 
elegantně dotvořil nádheru pnoucí se nad Prahou.  
Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z Moskvy, takže prezidenta 
Václava Havla čekalo hodně práce, aby se napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus 
přispěl několika prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je výkladní skříň 
české kultury.  
Současný prezident Miloš Zeman si však hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde vytvářeli 
soukromé oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na 
policisty provádějící "filcung" nepršelo.  
Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně. Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že 
areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit a někoho jiného 
nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok. Proto Kverulant oznámil Pražskému magistrátu svolání velmi 
malého veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu.  
Což je prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou 
bazilikou a Starým královským palácem. Cílem shromáždění je vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti 
Pražského hradu svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel a doba konání je 
naplánována na 18. dubna 2021, od 12:00 do 14:00  
Podle Kverulantova názoru je toto náměstí veřejným prostranstvím, pak mělo být automaticky 
povoleno. Nebylo. Magistrát Kverulantovi odpověděl, že "shromáždění se má konat pod širým nebem 
mimo veřejná prostranství". Podle magistrátu je to náměstní U svatého Jiří jen jakýmsi privátním 
dvorečkem prezidenta, a tak k ohlášce shromáždění od Kverulanta požaduje doložení písemného 
souhlas vlastníka. Kverulant tento souhlas ze zřejmých důvodů nedoložil. Magistrát tudíž celou věc dnes 
odloží, jinými slovy, shromáždění nepovolil. Proti tomu se Kverulant v úterý 30. března odvolal na 
ministerstvo vnitra. Hamáčkovo ministerstvo musí ve věci rozhodnout do tří pracovních dnů. Pokud se 
přikloní k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je jen jakými privátním dvorkem Zemana jeho svity, 
napadne Kverulant rozhodnutí vnitra správní žalobou. Soud, který by pak zkoumal zákonnost 
zmíněného odložení, může dospět k závěru, že fakticky jde o veřejné prostranství, tudíž bylo rozhodnutí 
o odložení nezákonné. Soudní verdikt tak může posloužit nejen při zpochybnění covidové uzávěry, ale i 

https://literarky.cz/civilizace/1822-kverulantuv-boj-proti-zemanovi-pokracuje-otevreni-jeleniho-prikopu-neni-otevreni-prazskeho-hradu
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předchozích bezpečnostních prohlídek. Pokud by soud deklaroval, že jde skutečně o veřejné 
prostranství, měl by tam být občanům umožněn svobodný pohyb a pobyt.  
Otevření Jeleního příkopu, Královské a Jižní zahrady od 2. dubna v době od 10:00 do 17:00 nelze 
považovat za otevření Pražského hradu. Stále platí, že Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou 
městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. Zavřel nám, občanům republiky, místo bytostně 
spojené s naší státností a s našimi křesťanskými kořeny. S tím se nelze smířit.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

277. Stát nakupuje zdravotnický materiál s falešným certifikátem      

01.04.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (5); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se v létě naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na 
výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG  
 

s.r.o. (WG), a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant.org se 
domnívá, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto dnes podal na Státní zastupitelstvo trestní 
oznámení.  
"Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem," asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do 
červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 ks výtěrovek. Podvodníci z 
Jablunkova do pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát , který se vysmívá úplně všemu a všem.  
Přitom výtěrové sady nejsou jen "obyčejné uchošťoury". Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí 
do nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19. Výtěrovky 
by také neměly používat bavlnu "cotton swab", protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR 
reakce. Přesně tu však šikulové z WG na konci svých tyček mají  
Ale zpět k tomu podstatnému, k zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení 
dokumentu. Tučně, kapitálkami i obřím písmem velikosti "26" firma WG deklaruje "EU PROHLÁŠENÍ O 
SHODĚ". Správné označení takového dokumentu přitom má být: "ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ". Úředníci 
SSHR chybu zřejmě "přehlédli".  
Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola 
přes Registr zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google 
a náhled do obchodního rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický 
materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat.  
Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se 
svým zbožím kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro 
pořádek doplňme, že dovozcem a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021.  
Ne dost na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 
10 výsměšně hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí 
okamžitě všimnout, že certifikát je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR 
neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se 
Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně jinak a jinde než na SSHR.  
Bohužel "výsměšně falešný certifikát" není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto 
případu došlo ke korupci. V létě nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 
2020 proto musela být vypsána další "soutěž".  
Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna 
tolik jich měla na skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A 
byla náhoda, že zrovna ona také SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda 
nebyla "ani náhodou". Myslíme si, že šlo o připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu 
poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč.  

https://voxpopuliblog.cz/stat-nakupuje-zdravotnicky-material-s-falesnym-certifikatem/
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Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na policii. Jsme nezisková organizace, která dlouhodobě bojuje 
proti korupci. Pokud můžete, podpořte naši práci alespoň malým darem.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

278. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

08.04.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant dnes zveřejnil mapu 50 čerpacích stanic, kde je lepší netankovat. Mapa byla sestavena ze 
zdrojů České obchodní inspekce (ČOI). Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především 
Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. To vedlo k zásadnímu 
zlepšení kvality benzínu a nafty.  
 

Připomeňme si, co předcházelo pravidelnému zveřejňování. ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt 
špatného benzínu a nafty. A rok co rok veřejnosti tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty 
prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil 
jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase 
na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

279. Žalobu proti zavření Pražského hradu Zemanem      

15.04.2021  horydoly.cz - Vojtěch Razíma Kuba Turek  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Počátkem října loňského roku prezident Miloš Zeman zcela uzavřel Pražský hrad. Totální zákaz vstupu 
platí doposud. Podle Kverulanta je Zemanův postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Hrad 
v historii zavřeli jen němečtí okupanti.  
 

Proto Kverulant.org v březnu 2021 vyzval Miloše Zemana dopisem, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, 
zpřístupnil jej, zrušil ponižující kontroly a odvolal vojáky s útočnými puškami. To se nestalo a tak se 
Kverulant o otevření začal soudit.  
Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho 
buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě a 
uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman 
pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí.  
Ani když se bezpečnostní situace uklidnila, Zeman od ponižujících osobních prohlídek všech neupustil. 
Naopak, k policistům přibyli ještě vojáci s útočnými puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v 
ohrožení. V takovém státě se vrchnosti totiž lépe vládne. V jarní první epidemické vlně Hrad zavřel zcela 
na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud a stejně jako 
"za Němců" kdo má speciální kartičku od velitelství", projít může.  
Karel IV. se zde snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. směle pokračoval v této 
tradici, první prezident Československa T. G. Masaryk povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby 
elegantně dotvořil nádheru pnoucí se nad Prahou.  

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-3/
https://www.horydoly.cz/turiste/zalobu-proti-zavreni-prazskeho-hradu-zemanem.html
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Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z Moskvy, takže prezidenta 
Václava Havla čekalo hodně práce, aby se napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus 
přispěl několika prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je výkladní skříň 
české kultury.  
Současný prezident Miloš Zeman si však hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, aby si zde vytvářeli 
soukromé oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na 
policisty provádějící " filcung " nepršelo.  
Areál Pražského hradu byl otevřen ve dne i v noci prakticky od nepaměti. Je jen těžko přestavitelné, že 
by katedrála svatého Víta byla v uzavřeném prostoru, který slouží výhradně potřebám panovníka či 
presidenta. Vedle katedrály stojí i restaurace Vikárka, která zde fungovala několik staletí a měla 
otevřeno do pozdních hodin. V nižších částech Pražského hradu, například ve Zlaté uličce, se i běžně 
bydlelo. V oblasti byly krámy a obchody (dnes by se řeklo provozovny s prodejem zboží) a celý prostor 
sloužil k obvyklému pohybu lidí bez omezení.  
Pouze v případě německé okupace v roce 1939 byl Pražský hrad obsazen německými vojsky, která 
zabránila volnému průchodu osob Pražským hradem: " I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže 
příchod na hrad byl se strany Hradčan možný jen IV. nádvořím (Průchod I. nádvořím byl uvolněn ve 
druhé polovině dubna 1939.). Na požádání umožnili však p. kardinálovi průjezd Matyášovou bránou ve 
dnech velikonočních svátků. Třetí nádvoří uzavřeli strážemi u podjezdu k chrámu sv. Víta a pod chodbou 
do oratoře. Projíti směl jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou vydalo velitelství 3. sboru. 
Takové legitimace obdrželi všichni zaměstnanci kanceláře presidentovy. Kontrola dála se liberálně a při 
vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne. " píše Pavel Zeman, v publikaci Paměť a dějiny  
Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve dne v noci až do presidentství Václava Klause. 
I ten však omezil volný pohyb občanů jen málo. Hrad byl v letní sezóně zpřístupněn veřejnosti od 5:00 
do 24:00 hod a v zimním režimu od 6:00 do 23:00.  
Po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě, zneužil Zeman zpráv o teroristických útocích v 
Evropě a uzavřel v roce 2016 Hrad svobodnému pohybu. V jarní epidemické vlně roku 2020 Hrad zavřel 
zcela na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud a stejně 
jako "za Němců" kdo má speciální kartičku od velitelství" , projít může.  
Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně. Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že 
areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit a někoho jiného 
nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok. Proto Kverulant oznámil Pražskému magistrátu svolání velmi 
malého veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu. Což je 
prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou 
bazilikou a Starým královským palácem. Cílem shromáždění je vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti 
Pražského hradu svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel a doba konání je 
naplánována na 18. dubna 2021, od 12:00 do 14:00.  
Podle Kverulantova názoru je toto náměstí veřejným prostranstvím, pak mělo být automaticky 
povoleno. Nebylo. Magistrát Kverulantovi odpověděl, že "shromáždění se má konat pod širým nebem 
mimo veřejná prostranství"  
Podle magistrátu je to náměstní U svatého Jiří jen jakýmsi privátním dvorečkem prezidenta a tak k 
ohlášce shromáždění od Kverulanta požaduje doložení písemného souhlas vlastníka. Kverulant tento 
souhlas ze zřejmých důvodů nedoložil. Magistrát celou věc usnesením z 29. března 2021 odložil, jinými 
slovy, shromáždění nepovolil.  
Proti tomu se Kverulant vzápětí odvolal na ministerstvo vnitra. Nijak překvapivě se Hamáčkovo 
ministerstvo se přiklonilo k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je jen jakými privátním dvorkem 
Zemana jeho kamarily  
Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna správní žalobou. Kverulant chce věřit, že soud dospěje 
k závěru, že areál Pražského hrdu je fakticky veřejné prostranství a v právním státě jej nelze ho jen tak 
zavřít. Jinými slovy, pokud Kverulant vyhraje, měl by se Hrad vrátit občanům.  
Kverulant již v boji proti Zemanově kamarile zaznamenal dílčí vítězství. Zeman otevřel část zahrad. 
Nicméně otevření Jeleního příkopu, Královské a Jižní zahrady od 2. dubna 2021 v době od 10:00 do 
17:00 nelze považovat za otevření Pražského hradu. Stále platí, že Zeman znepřístupnil veřejnosti 
prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. Zavřel nám, občanům republiky, 
místo bytostně spojené s naší státností a s našimi křesťanskými kořeny. S tím se nelze smířit.  
Pokud se vám toto arogantní chování příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň symbolickým 
finančním darem.  
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280. Soud se zastal Kverulanta, který chce uspořádat shromáždění v areálu Hradu      

16.04.2021  barrandov.tv   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2); organizace; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál 
není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
 

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  
AUTOR: ČTK  
FOTO: deposithphotos/andreyuu  
Sdílet článek  
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281. Kverulant uspěl. Soud se zastal organizace, která chystá shromáždění na 
Pražském hradě      

16.04.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

Soud se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského 
hradu.  

https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/soud-se-zastal-kverulanta-ktery-chce-usporadat-shromazdeni-v-arealu-hradu_14701.html
http://www.czpravy.cz/kverulant-uspel-soud-se-zastal-organizace-ktera-chysta-shromazdeni-na-prazskem-hrade-22732.html
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Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál není 
veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí dále zabývat, je pravomocný. 
Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
Kverulant uspěl. Soud se zastal organizace, která chystá shromáždění na Pražském hradě  
related  
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282. Kverulant vyhrál soud o otevření Pražského hradu      

16.04.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (11); Kverulanta (3); Kverulantovi (2); org (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel Pražský hrad. Totální zákaz vstupu platí 
doposud.  
 

Podle Kverulanta je Zemanův postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Hrad v historii 
zavřeli jen němečtí okupanti. Proto Kverulant.org v půlce března 2021 Miloše Zemana dopisem vyzval, 
aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil ponižující kontroly a odvolal vojáky s útočnými 
puškami. To se nestalo, a tak se Kverulant o otevření soudil. Soud vyhrál a chce věřit, že Zeman v 
dohledné době otevře. Pomozte Kverulantovi v boji proti mocnému arogantnímu papalášovi alespoň 
symbolickým finančním darem. Dokud nebude Hrad zcela otevřen, Kverulant se nevzdá.  
Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně. Lidé okolo prezidenta zřejmě zneužili toho, že 
areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný dvůr, kam si někoho můžou pustit, a někoho 
jiného nikoliv. Čili že je to něco jako vnitroblok. Proto Kverulant oznámil pražskému magistrátu svolání 
velmi malého veřejného shromáždění na náměstí U Svatého Jiří uvnitř areálu Pražského hradu. To je 
prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou 
bazilikou a Starým královským palácem. Cílem shromáždění je vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti 
Pražského hradu, bylo svoláno u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a doba konání je 
naplánována na 18. dubna 2021, od 12.00 do 14.00  
Podle Kverulantova názoru je toto náměstí veřejným prostranstvím, a tak mělo být shromáždění 
automaticky povoleno. Nebylo. Magistrát Kverulantovi odpověděl, že "shromáždění se má konat pod 
širým nebem mimo veřejná prostranství". Podle magistrátu je náměstí U Svatého Jiří jakýmsi privátním 
dvorečkem prezidenta, a tak k ohlášce shromáždění od Kverulanta požaduje doložení písemného 
souhlasu vlastníka. Kverulant tento souhlas ze zřejmých důvodů nedoložil. Magistrát celou věc 
usnesením z 29. března 2021 odložil, jinými slovy, shromáždění nepovolil. Proti tomu se Kverulant 
vzápětí odvolal na ministerstvo vnitra. Nijak překvapivě se Hamáčkovo ministerstvo přiklonilo k 
magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je jen jakými privátním dvorkem Zemana a jeho kamarily.  
Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna správní žalobou. S ohledem na to, že ohlášené 
shromáždění se má na Pražském hradě konat již tuto neděli, žádal Kverulant, aby soud ve věci rozhodl 
rychle. Městský soud v Praze mu vyhověl do té míry, že jednání nařídil na pátek 16 dubna.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Kverulant soud vyhrál. Soud dospěl k závěru, že areál 
Pražského hradu je veřejné prostranství. Dlouhodobé uzavření takového místa tedy nemá oporu v 
zákoně. Kverulant chce věřit, že se prezident Zeman zachová jako státník a v na základě rozsudku 
Městského soudu Hrady v dohledné době otevře.  
Zeman znepřístupnil veřejnosti prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. 
Zavřel nám, občanům republiky, místo bytostně spojené s naší státností a s našimi křesťanskými kořeny. 
S tím se nelze smířit. Pokud se vám toto arogantní chování příčí, podpořte naše úsilí v této kauze 
alespoň symbolickým finančním darem. Dokud nebude Hrad zcela otevřen, nevzdáme to.  
za tým Kverulant.org Vojtěch Razima  

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-vyhral-soud-o-otevreni-prazskeho-hradu/
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283. Společnost Kverulant vyhrála spor o Pražský hrad. Může v jeho prostorách 
uspořádat shromáždění      

16.04.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; Společnost  

 

Odkaz na originál   

Společnost Kverulant vyhrála spor o Pražský hrad. Může v jeho prostorách uspořádat shromáždění 
related  

« zpět na obsah   
    
   

284. Očekávané události pátku 16. dubna 2021      

16.04.2021  proglas.cz - Anna Janošková  
klíčová slova: Kverulant; společnost  

 

Odkaz na originál   

V pátek 16. dubna 2021 Vám přinášíme následující očekávané události:  
 

Téměř 10 tisíc zemřelých v důsledku koronavirové pandemie si dnes dopoledne připomene Rakousko. 
Od 10 hodin se federální prezident a nejvyšší vládní i náboženští představitelé setkají ve vídeňské Aule 
vědy, kde uctí památku obětí.  
Dnes se koná pohřeb zesnulého teologa Hanse Künga. Smuteční obřad začíná ve 12:30 v kostele Sankt 
Johannes v Tübingenu v Německu a vede ji pastor Wolfgang Gramer.  
Školy musejí do dneška aktualizovat v informačním systému ministerstva školství údaje o tom, kolik 
potřebují antigenních testů na testování na covid-19.  
Moravskoslezský kraj představí chytré technologie, které se budou využívat v očkovacím centru v 
Havířově na Karvinsku.  
Poslanci budou pokračovat v debatě o novém bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Mluvit budou i o 
změnách v exekucích a o zavedení nejméně pětitýdenní dovolené.  
Městský soud v Praze bude jednat o návrhu otevření Pražského hradu veřejnosti, který iniciovala 
obecně prospěšná společnost Kverulant.  
Soud také bude projednávat případ pěti lidí a 16 firem obviněných z podvodu s dotacemi na 
zaměstnávání zdravotně postižených lidí. Podle obžaloby vznikla státu škoda téměř 592 milionů korun.  
Začíná kongres Kubánské komunistické strany, na kterém se prvním tajemníkem strany stane kubánský 
prezident Miguel-Díaz Canel, který ve funkci vystřídá Raúla Castra.  
Zakladatel opoziční hongkongské demokratické strany Martin Lee a další přední představitelé, kteří jsou 
obviněni z nezákonného shromažďování, dostanou dnes výši trestu.  

« zpět na obsah   
    
   

285. Hrad je veřejné prostranství, rozhodl soud. Kverulant může v areálu pořádat 
shromáždění      

16.04.2021  cnn.iprima.cz - Ftv Prima  
klíčová slova: Kverulant (2); org; organizace; společnosti  

http://www.czpravy.cz/spolecnost-kverulant-vyhrala-spor-o-prazsky-hrad-muze-v-jeho-prostorach-usporadat-shromazdeni-23058.html
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-patku-16-dubna-2021/
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Odkaz na originál   

Brána do areálu Pražského hradu Zdroj: ČTK Zavřít Brána do areálu Pražského hradu Zdroj: ČTK  
 

Pražský soud vyhověl správní žalobě organizace Kverulant, která plánuje na neděli shromáždění v areálu 
Pražského hradu. Kverulant podal správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které 
argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím. Páteční verdikt, podle nějž se má vnitro věcí 
dále zabývat, je pravomocný. Kverulant kritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že Hrad uzavřel.  
reklama  
"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení. To ale neznamená samo o sobě, že místo není 
veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Gabriela Bašná.  
Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou 
konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským 
magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není 
přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy 
Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal 
žalobu.  
Kverulant: Hrad v historii zavřeli jen němečtí okupanti  
Právník Kverulanta Pavel Uhl argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že 
veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na 
historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.  
Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela 
uzavřel. Označila to za "ukázku arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí 
okupanti," podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu.  
Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného 
shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. 
Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel.  

« zpět na obsah   
    
   

286. Městský soud v Praze se zastal organizace Kverulant.org, která chce uspořádat 
shromáždění v areálu Hradu      

16.04.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; společnosti  

 

Odkaz na originál   

"Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový 
prostor, který není přístupný každému bez omezení.  
 

To ale neznamená samo o sobě, že místo není veřejným prostranstvím," uvedla předsedkyně senátu 
pražského městského soudu Gabriela Bašná. Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným 
prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. 
Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu 
zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Magistrát tak po 
Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad 
neobrátil, odvolal se neúspěšně k vnitru a poté podal žalobu. Obecně prospěšné společnosti 
Kverulant.org vadí to, že prezident Zeman Hrad od loňského října zcela uzavřel. Označila to za "ukázku 
arogantního a papalášského chování". "Hrad v historii zavřeli jen němečtí okupanti," podotkla 

https://cnn.iprima.cz/prazsky-soud-zrusil-uzavreni-hradu-kverulant-muze-v-arealu-usporadat-shromazdeni-23277
http://www.czpravy.cz/mestsky-soud-v-praze-se-zastal-organizace-kverulant-org-ktera-chce-usporadat-shromazdeni-v-arealu-hr-22766.html
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organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Kverulant tvrdí, že 
zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil magistrátu svolání veřejného shromáždění na 
náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálu svatého Víta a svatojiřskou baziliku. Dvouhodinová akce k 
projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se má konat u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.  

« zpět na obsah   
    
   

287. Do prázdnin by mohlo začít očkování lidí nad 40 let, slibuje Arenberger. Za 
jakých podmínek to bude platit?      

17.04.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; org; organizace  

 

Odkaz na originál   

V té době by podle plánů vlády měly být dostupné vakcíny zhruba pro 5,5 milionu lidí, naočkováno by 
tak mohlo být 65 procent dospělé populace, řekl  
 

při dnešní návštěvě očkovacího centra v Havířově premiér Andrej Babiš (ANO). Kritiku části opozice 
vyvolala chystaná pondělní cesta vicepremiéra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) do 
Moskvy, kde má jednat o vakcíně Sputnik V. Poslancům ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se ale sněmovní debatu 
o této věci prosadit nepodařilo. I premiér Andrej Babiš (ANO) Hamáčkovi doporučil, aby návštěvu Ruska 
zrušil, protože vakcíny nejsou v jeho agendě. Hranice pro to, kdy je možné prohlásit epidemii za 
zvládnutou, je podle Arenbergera sto případů nemoci covid-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. 
Nynější hodnoty jsou zatím zhruba trojnásobně vyšší. Nedávné velikonoční svátky ale navzdory obavám 
epidemickou situaci v zemi nezhoršily. "I rozvolňování musí být uvážlivé a pozvolné. Hrozí návrat k růstu, 
kdyby se stalo něco neočekávaného," prohlásil Arenberger. Prioritou pro případné další uvolnění 
protiepidemických opatření budou nadále školy. Uvažuje se také o rozšíření možností pro sportovní 
aktivity, což ale nedoporučují epidemiologové. Od tohoto pondělka se do škol vrátila část žáků prvního 
stupně základních škol a předškoláci, skončil také zákaz nočního vycházení a cest mezi okresy. U dalšího 
možného rozvolnění protiepidemických opatření chce ministr postupovat obezřetně. Odvozovat se 
budou od priorit, které chce zveřejnit během následujících dvou týdnů. Děti ve školách absolvovaly 
tento týden celkem 610.000 testů, z toho 302 bylo pozitivních. Zaměstnanci podstoupili 228.000 testů, 
koronavirus se prokázal u 186 z nich. Celkově tedy bylo pozitivních asi 0,6 promile vzorků. Výsledky 
zatím podle Arenbergera nejsou příliš vypovídající, protože do škol přicházely zdravé děti, s hodnocením 
je třeba počkat minimálně do konce příštího týdne. Antigenní testování dvakrát týdně a roušky i ve 
třídách byly podmínkou pro otevření škol. Arenberger řekl, že je tlak na to, aby se do školek mohly k 
předškolákům vrátit i mladší děti a aby se obnovila praktická výuka na středních školách či omezila 
rotační výuka. Další harmonogram otevírání škol zatím ale podle Babiše není jasný. Parametry pro 
rozvolňování kultury bude v dalších dnech ministr Arenberger projednávat s epidemiology a ministrem 
kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Během května by se mohl uskutečnit pilotní projekt podle vzorů 
akcí, které se konaly v zahraničí. V Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je už připravený 
systém, kterým by lidé v budoucnu pomocí QR kódu mohli prokazovat například to, že jsou očkováni 
nebo mají negativní test na covid. Aplikace by pak mohla sloužit při vstupu na některé akce. Zatím ale 
Arenberger odmítl povolit úvodní koncert projektu Cesta ze tmy, který se měl konat příští týden v 
pražské Lucerně a který měl vyzkoušet možnost účasti publika na koncertě pod podmínkou absolvování 
PCR testu. Kvůli covidu zůstávají dál uzavřeny kromě jiných kulturních institucí také hrady, zámky a další 
památky. Soud vyhověl správní žalobě organizace Kverulant.org proti rozhodnutí ministerstva vnitra, 
které mu původně neumožnilo v neděli uspořádat shromáždění na náměstí U svatého Jiří jako projev 
nesouhlasu s uzavřením historického sídla českých králů a prezidentů. Ministerstvo argumentovalo tím, 
že areál není veřejným prostranstvím. Po verdiktu soudu oznámilo, že spolek nemusí čekat na nové 
rozhodnutí úřadu a může shromáždění na Hradě uskutečnit. Prezidentská kancelář tvrdí, že Pražský hrad 
je uzavřen z důvodu vládního nařízení stejně jako ostatní hrady a zámky v Česku a nesouhlasí se 
záměrem aktivistů "učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace". Ministr zdravotnictví se chce 

http://www.czpravy.cz/do-prazdnin-by-mohlo-zacit-ockovani-lidi-nad-40-let-slibuje-arenberger-za-jakych-podminek-to-bude-pl-23369.html
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pokusit i o rozšíření možností pro sportovní aktivity. "I když epidemiologové nám tvrdě radí, abychom to 
nedělali," dodal. Zástupci sportovních organizací ho chtějí na sobotním jednání požádat, aby venku 
mohlo společně trénovat až dvacet lidí. Nyní předepsané desetimetrové rozestupy mezi šesti 
sportujícími dvojicemi by se měly změnit na patnáct metrů čtverečních na osobu. Hodlají také jednat o 
postupném otevírání vnitřních sportovišť, zatím pro individuální sporty, jako jsou tenis či badminton. Ve 
čtvrtek bylo v Česku očkováno proti covidu přes 68.000 lidí, což je nejvíce za jeden den od začátku 
vakcinace loni v prosinci. Přibylo dalších 3238 případů koronaviru, což je zhruba o třetinu méně než před 
týdnem a nejméně za všední den od začátku října. Snížily se i podíly počtu nakažených na počtu 
provedených testů, klesají také počty hospitalizovaných. S covidem nyní leží v nemocnicích méně než 
5000 lidí, to je nejméně od Vánoc. Snižuje se dále rovněž tzv. reprodukční číslo ukazující rychlost šíření 
epidemie - nyní je 0,84. Číslo udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Pokud je nižší než 
jedna, znamená to, že epidemie zpomaluje.  

« zpět na obsah   
    
   

288. I přes rozsudek přes čtvrté nádvoří neprošli. Spolek Kverulant protestoval proti 
uzavření areálu Hradu      

18.04.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

I přes rozsudek přes čtvrté nádvoří neprošli. Spolek Kverulant protestoval proti uzavření areálu Hradu 
related  

« zpět na obsah   
    
   

289. Předběžné závěry ČOI: TEX-TECH prodával fejkové respirátory      

29.04.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulantovi (2); org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Kverulant.org odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly 
označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci.  
 

Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci. Ta mu nyní sdělila, že její 
předběžné závěry dávají Kverulantovi zapravdu.  
Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE 
vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. 
Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. 
Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým 
procesem.  
Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od 
kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji 
budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy 
Conformity consulting s.r.o.  
Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, 
že mu ČOI dá za pravdu a rozhodne o zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. V polovině 
dubna se Kverulant obrátil na ČOI s dotazem, co zjistila kontrola. ČOI odpověděla, že šetření sice ještě 
není pravomocně u konce, ale vše nasvědčuje tomu, že TEX-TECH označoval svoje výrobky značkou CE 

http://www.czpravy.cz/i-pres-rozsudek-pres-ctvrte-nadvori-neprosli-spolek-kverulant-protestoval-proti-uzavreni-arealu-hrad-24520.html
https://voxpopuliblog.cz/predbezne-zavery-coi-tex-tech-prodaval-fejkove-respiratory/
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bez toho, že by na to měl právo. V dopise doručeném Kverulantovi 26. dubna 2021 ČOI dokonce uvádí: 
"(…) platný certifikát EU přezkoušení typu ke kontrole předložen nebyl."  
Kverulant se falešnou certifikací nezabývá poprvé. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení 
nebezpečných LED svítidel z prodeje. Podrobnosti naleznete v jeho kauze CE aneb China Export. Pokud 
je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj proti 
parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

290. Pražský hrad opět otevřen      

30.04.2021  classicpraha.cz - Martina Klausová  
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Po více než půl roce se areál Pražského hradu otvírá v pondělí 3. května veřejnosti.  
 

Otevře se celý areál Hradu včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 
06:00 do 22:00. Zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou otevřeny již od dubna denně od 10:00 do 
18:00.  
Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku s Daliborkou. "Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme 
velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý 
program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme připravili opatření, která nám umožní respektovat 
platná hygienická opatření omezující počet návštěvníků v objektech," u vedl vedoucí Kanceláře 
prezidenta republiky  
Vratislav Mynář.  
Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského 
října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než 
půlroční uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a 
velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na 
soud, který konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry 
uspořádat na jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění.  
Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě výstavy, které byly připravené již v minulých dnech. V 
Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních 
rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, součásti Slovanské epopeje. V Císařské konírně je 
výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra 
Boudníka Jana Vičara.  
V době, kdy bude areál otevřený, bude možné do Hradu vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, 
čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské. První nádvoří 
směrem na Hradčanské náměstí slouží pouze pro opuštění areálu.  
Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Maximální počty návštěvníků budou 
oznamovat cedule před každým z objektů. Připravené jsou i další informační cedule o minimálních 
rozestupech osob, nutnosti dodržovat hygienická pravidla, zákaz skupinových prohlídek a dalších 
mimořádných opatřeních v souvislosti s nemocí covid-19.  
Zdroj: ČTK  
Foto: Profimedia  

« zpět na obsah   
    
   

291. Pražský hrad se v pondělí otevře veřejnosti      

https://www.classicpraha.cz/aktualne/kulturni-servis/prazsky-hrad-opet-otevren/
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30.04.2021  radio.cz   
klíčová slova: Kverulant; Spolek  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad se po více než půl roce otevře v pondělí 3. května veřejnosti. Otevře se celý areál Hradu 
včetně návštěvnických objektů a výstav. Areál bude denně přístupný od 06:00 do 22:00, zahrady a horní 
část Jeleního příkopu jsou již od dubna otevřeny denně od 10:00 do 18:00. ČTK to dnes sdělil tiskový 
odbor Kanceláře prezidenta republiky. Prohlídkový okruh bude zahrnovat katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou. "Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které 
se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat 
návštěvníky. Můžeme jim nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav. Zároveň jsme 
připravili opatření, která nám umožní respektovat platná hygienická opatření omezující počet 
návštěvníků v objektech," uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Areál 
Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, 
ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce loni na jaře. Během současné více než půlroční 
uzávěry Hrad umožnil lidem chodit na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase. 
Spolek Kverulant tvrdil, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně. Obrátil se proto na soud, který 
konstatoval, že Hrad je veřejným prostranstvím, a umožnil tak spolku v době uzávěry uspořádat na 
jednom z náměstí v areálu Hradu 18. dubna shromáždění. Na Pražském hradě se v pondělí otevřou dvě 
výstavy, které byly připravené již v minulých dnech. V Jízdárně se koná výstava Comenius zaměřená na 
Jana Ámose Komenského včetně jeho originálních rukopisů či šestimetrového obrazu Alfonse Muchy, 
součásti Slovanské epopeje. V Císařské konírně je výstava oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a 
tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.  
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292. Around Annapurna Circuit Trek with Tilicho Lake      

03.05.2021  horydoly.cz - Himalayan Frozen Adventure Vojtěch Razima  
 

Odkaz na originál   

Around Annapurna Circuit Trek with Tilicho Lake is a popular adventure route in Himalayan Nepal, this 
trek is designed to explore the highest lake in the world (Tilicho Lake 4,919m) and one of the most 
challenging Thorong La Pass (5,416 m).  
 

This Annapurna Circuit Trek with Tilicho Lake is a more difficult journey than the Annapurna Base Camp 
trek, with it covers superb views of around Annapurna and Dhaulagiri ranges, likewise, you'll enjoy the 
diversity of culture and immersed natural landscapes as well as discover the pilgrimage sites of Hindu 
with Buddhists, world's deepest gorges, natural hot springs, Chortens, and monasteries.  
Annapurna Circuit Trek with Tilicho Lake offers a perfect blend of adventure and experience with touch 
all major parts of the Annapurna region, and trekking begins from Chamje, then the trail goes through 
the waterfalls and crosses the beautiful village of Timang, Dhikurpokhari, Chame, Pisang, Manang, with 
enjoying the magical landscape and wonderful Himalayan ranges during the trek. Following the popular 
Annapurna Circuit Trek, the trail goes to Tilicho Base Camp from Manang onwards, Tilicho Lake is Better 
than you ever thought, Beautiful mountains are the lake of decoration, and the sparkling blue color of 
the lake adds an elegant splash of color in the scenery, where every year thousands of trekkers come to 
explore this trek, likewise, then you'll ascent to Thorong La Pass 5,416m.  
Day 01: Arrival in Kathmandu  
Day 02: Kathmandu sightseeing and trek preparation  
Day 03: Drive from Kathmandu to Chamje [1410m, 6–7 hours]  
Day 04: Trek from Chamje to Dharapani [1960m, 5–6 hours]  
Day 05: Trek from Dharapani to Chame [2710m, 5–6 hours]  
Day 06: Trek from Chame to Pisang [3300m, 5–6 hours]  

https://cesky.radio.cz/prazsky-hrad-se-v-pondeli-otevre-verejnosti-8716333
https://www.horydoly.cz/international/around-annapurna-circuit-trek-with-tilicho-lake.html


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 361 

 

Day 07: Trek from Pisang to Manang [3450m, 5–6 hours]  
Day 08: Acclimatization day at Manang  
Day 09: Trek from Manang to Khangsar [3745m, 3–4 hours]  
Day 10: Trek from Khangsar to Tilicho Base Camp [4140m, 5–6 hours]  
Day 11: Visit Tilicho Lake [4,949m] and trek back to base camp [4140m, 5–6 hours]  
Day 12: Trek from Tilicho Base Camp to Yak Kharka [4040m, 4–5 hours]  
Day 13: Trek from Yak kharka to Thorong Phedi [4420m, 3–4 hours]  
Day 14: Trek from Thorong Phedi to Muktinath via Thorong La pass [5,416m] [3800m, 7–8 hours]  
Day 15: Trek from Muktinath to Jomsom [2715m, 5–6 hours]  
Day 16: Fly from Jomsom to Pokhara [823m, 30 mins]  
Day 17: Drive from Pokhara to Kathmandu [1300m, 7–8 hours]  
Day 18: Final departure  
INFO: Annapurna Circuit Trek with Tilicho Lake  
 

Ostrý vrchol Annapurna (8091 m n.m.)  
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293. Kverulant.org: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek      

13.05.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy 
korun. Kverulant.org proti tomu protestuje a dnes dopisem vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu.  
 

Hned v úvodu považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku 
církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým 
komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.  
Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 
miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se 
také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být 
vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz je opět v římskokatolická církev, v čele s kardinálem 
Dominikem Dukou.  
 

Pozemky za čtvrt miliardy  
K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má 
výměru 14 418 m a pozemek 1805 má plochu 16 654 m. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního 
střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost 
tohoto místa je velmi dobrá. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, 
stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po 
konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.  
Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci 
Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy 
je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.  
 

Nadace Arietinum  
Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-kardinal-duka-tuneluje-cirkevni-majetek/
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vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat 
značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění 
od Central Groupu.  
V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že ve vedení arcibiskupství bude mít vliv na 
jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po 
pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové 
správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.  
Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: "podpora 
náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a 
jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)". Toto pole je 
definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace 
byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout fakt, že o jejich použití nebude 
rozhodovat církev, ale soukromá nadace.  
Dominik Duka už několik let na pozici primase českého přesluhuje a jeho nahrazení je očekáváno 
každým dnem. Předpokládá se, že s ním budou muset arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární 
chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková. Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou 
hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v 
zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.  
 

Další problematické okolnosti  
Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v 
přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném 
právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé 
Dukovy nadace, zcela podřízen.  
Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší 
cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s 
nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.  
A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle 
církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že 
hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.  
 

Kverulant píše do Vatikánu  
Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil 
na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev 
porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a 
konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.  
Kverulant věří, že církev je důležitým prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž 
měl by dobře sloužit široké veřejnosti.  
za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  
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294. Kverulant.org: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek      

13.05.2021  pravdive.eu - Jan Urban  
klíčová slova: Kverulant; org  

 

Odkaz na originál   

Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 
miliard korun.  
 

Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se také zavázal, že 

https://pravdive.eu/news/295833/kverulant-org-kardinal-duka-tuneluje-cirkevni-majetek
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církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. 
Hlavním příjemcem těchto peněz je opět v římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem 
Dukou.  
Pozemky za čtvrt miliardy  
K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má 
výměru 14 418 m 2 a pozemek 1805 má plochu 16 654 m 2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního 
střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost 
tohoto místa je velmi dobrá. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, 
stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po 
konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.  
Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci 
Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy 
je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.  
Nadace Arietinum  
Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 
vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat 
značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění 
od Central Groupu.  
V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že ve vedení arcibiskupství bude mít vliv na 
jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po 
pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové 
správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.  
Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: "podpora 
náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a 
jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)". Toto pole je 
definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace 
byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout fakt, že o jejich použití nebude 
rozhodovat církev, ale soukromá nadace.  
Dominik Duka už několik let na pozici primase českého přesluhuje a jeho nahrazení je očekáváno 
každým dnem. Předpokládá se, že s ním budou muset arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární 
chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková. Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou 
hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v 
zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.  
Další problematické okolnosti  
Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v 
přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném 
právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé 
Dukovy nadace, zcela podřízen.  
Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší 
cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s 
nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.  
A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle 
církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že 
hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.  
Kverulant píše do Vatikánu  
Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil 
na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev 
porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a 
konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.  
Kverulant věří, že církev je důležitým prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž 
měl by dobře sloužit široké veřejnosti.  
za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  
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295. Kverulant.org: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek      

14.05.2021  novarepublika.cz - Václav Dvořák  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Jan Urban14. 5. 2021 KverulantKardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v 
hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Kverulant.org proti tomu protestuje a dnes dopisem vyzval 
Vatikán, aby sjednal nápravu.  
 

Hned v úvodu považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku 
církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým 
komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.  
Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 
miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se 
také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být 
vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz je opět v římskokatolická církev, v čele s kardinálem 
Dominikem Dukou.  
Pozemky za čtvrt miliardy  
K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má 
výměru 14 418 m2 a pozemek 1805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního 
střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost 
tohoto místa je velmi dobrá. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, 
stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po 
konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.  
Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci 
Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy 
je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.  
Nadace Arietinum  
Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 
vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat 
značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění 
od Central Groupu.  
V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že ve vedení arcibiskupství bude mít vliv na 
jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po 
pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové 
správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.  
Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: "podpora 
náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a 
jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)". Toto pole je 
definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace 
byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout fakt, že o jejich použití nebude 
rozhodovat církev, ale soukromá nadace.  
Dominik Duka už několik let na pozici primase českého přesluhuje a jeho nahrazení je očekáváno 
každým dnem. Předpokládá se, že s ním budou muset arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární 
chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková. Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou 
hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v 
zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.  

http://www.novarepublika.cz/2021/05/kverulantorg-kardinal-duka-tuneluje.html
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Další problematické okolnosti  
Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v 
přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném 
právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé 
Dukovy nadace, zcela podřízen.  
Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší 
cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s 
nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.  
A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle 
církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že 
hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.  
Kverulant píše do Vatikánu  
Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil 
na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev 
porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a 
konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.  
Kverulant věří, že církev je důležitým prvkem společnosti a její majetek by neměl být tunelován, nýbrž 
měl by dobře sloužit široké veřejnosti.  
za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  
Vystavil v 11:43:00 Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet 
na Pinterestu  
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296. Je Pražský hrad veřejným prostranstvím? Rozhodne o tom správní soud      

15.06.2021  czpravy.cz   
klíčová slova: Kverulant; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa  
 

Pražského hradu podaly kasační stížnosti proti verdiktu Městského soudu v Praze, který vyhověl obecně 
prospěšné společnosti Kverulant. Ta dlouhodobě usiluje o otevření Hradu veřejnosti a upozornila na 
podání stížností. NSS už podle své databáze řízení zahájil, zatím nerozhodl.  
Je Pražský hrad veřejným prostranstvím? Rozhodne o tom správní soud  
related  
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297. Právní bitva o otevření Pražského hradu bude pokračovat      

16.06.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta (3); org (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Počátkem května 2021 byl konečně široké veřejnosti otevřen areál Pražského hradu. Stalo se tak po více 
než půl roce úplné uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, zrušeny plošné kontroly u 
vstupu do Hradu. Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu 

http://www.czpravy.cz/je-prazsky-hrad-verejnym-prostranstvim-rozhodne-o-tom-spravni-soud-80990.html
https://voxpopuliblog.cz/pravni-bitva-o-otevreni-prazskeho-hradu-bude-pokracovat/
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vedl. Klíčovým úspěchem bylo to, že dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatuje, že 
uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další prodlužování zákazu 
vstupu a plošných kontrol se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno a tak 
proti rozsudku zpřístupňující Hrad veřejnosti nyní podali dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta 
nekončí a čekají ho další soudní výdaje.  
 

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel celý areál Pražského hradu. Totální zákaz 
vstupu platil půl roku. Podle Kverulanta byl Zemanův postup ukázkou arogance. Hrad v historii zavřeli 
jen němečtí okupanti. Proto Kverulant.org v půlce března 2021 Miloše Zemana dopisem vyzval, aby 
vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil ponižující kontroly. To se nestalo, a tak se Kverulant o 
otevření soudil. Soud vyhrál. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad  
Hradní papaláši se však nevzdávají snadno a tak proti rozsudku zpřístupňující Hrad veřejnosti podali nyní 
dvě kasační stížnosti. Kasační stížnost podalo Hamáčnovo ministerstvo vnitra a správa Pražského hradu . 
S jistou nadsázkou lze kasační stížnosti shrnou takto: Vnitro dál trvá na to tom, že na sprostý lid musí být 
přísnost a že se nemá se co courat vrchnosti pod okny. Správa Pražského hradu vnitru přizvukuje a navíc 
se nemůže smířit s tím, že Kverulant vůbec nepoprosil vrchnost o souhlas s konáním veřejného 
shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Kauza tak pro Kverulanta nekončí a 
čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda bude kus našeho hlavního města patřit 
lidem nebo papalášům.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
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298. Právní bitva o otevření Pražského hradu bude pokračovat      

16.06.2021  literarky.cz - Prezident Miloš Zeman  
klíčová slova: Kverulant (6); Kverulanta (3); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 16. 6. 2021 9:38  
 

Počátkem května 2021 byl konečně široké veřejnosti otevřen areál Pražského hradu. Stalo se tak po více 
než půl roce úplné uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, zrušeny plošné kontroly u 
vstupu do Hradu. Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu 
vedl. Klíčovým úspěchem bylo to, že dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatuje, že 
uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další prodlužování zákazu 
vstupu a plošných kontrol se tak stalo neudržitelným. Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak 
proti rozsudku zpřístupňující Hrad veřejnosti nyní podali dvě kasační stížnosti. Kauza tak pro Kverulanta 
nekončí a čekají ho další soudní výdaje.  
Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel celý areál Pražského hradu. Totální zákaz 
vstupu platil půl roku. Podle Kverulanta byl Zemanův postup ukázkou arogance. Hrad v historii zavřeli 
jen němečtí okupanti. Proto Kverulant.org v půlce března 2021 Miloše Zemana dopisem vyzval, aby 
vrátil Pražský hrad veřejnosti, zpřístupnil jej, zrušil ponižující kontroly. To se nestalo, a tak se Kverulant o 
otevření soudil. Soud vyhrál. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad.  
Hradní papaláši se však nevzdávají snadno, a tak proti rozsudku zpřístupňující Hrad veřejnosti podali 
nyní dvě kasační stížnosti. Kasační stížnost podalo Hamáčnovo ministerstvo vnitra a správa Pražského 
hradu. S jistou nadsázkou lze kasační stížnosti shrnou takto: Vnitro dál trvá na to tom, že na sprostý lid 
musí být přísnost a že se nemá se co courat vrchnosti pod okny. Správa Pražského hradu vnitru 
přizvukuje, a navíc se nemůže smířit s tím, že Kverulant vůbec nepoprosil vrchnost o souhlas s konáním 
veřejného shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Kauza tak pro Kverulanta 
nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda bude kus našeho hlavního 
města patřit lidem nebo papalášům.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

https://literarky.cz/civilizace/1943-pravni-bitva-o-otevreni-prazskeho-hradu-bude-pokracovat
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299. Kdo nejvíce přesvědčí voliče JAK porazit korupci, vyhraje volby      

02.07.2021  sinagl.cz - Jan Šinágl  
klíčová slova: Kverulant; společností  

 

Odkaz na originál   

"Připadal jsem si jako na nějaké schůzce mafiánů. Přímo přede mnou si premiér, ministryně a Šnajdr 
domlouvali jeden trestný čin za druhým. Měl jsem strach," vyprávěl Janota. Podle důvěrných informací 
mělo také několik set milionů zamířit do stranických fondů tehdejší ODS a ČSSD.  
 

V červenci 2010 odešel Eduard Janota z vlády a po jistém váhání dodal přes prostředníka (autora tohoto 
textu) protikorupční policii šedesát dva stran kopií dokumentů, včetně oněch rukou psaných poznámek 
o jednání u premiéra Fischera.  
Podle něj prokazovaly trestnou činnost přinejmenším Marka Šnajdra, ministerstva zdravotnictví a oněch 
rozhodců. Protikorupční policie kupodivu začala věc okamžitě šetřit a podpořil ji i Finančně analytický 
útvar Ministerstva financí. Ale ve chvíli, kdy byl pozván k výslechu Marek Šnajdr, zasáhlo Vrchní státní 
zastupitelství v Praze a donutilo policii věc odložit. Dokumenty se údajně ztratily. Eduard Janota, který 
doufal, že bude policií předvolán a všechno úředním postupem rozkryje, o pár měsíců později zemřel.  
V roce 2011 se k otázce "Janotových dokumentů" u amerického soudu podrobně vyjádřil v písemném 
svědectví vysoký úředník Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Petr Horáček. 
Vehementně popřel jejich pravost. V červenci 2020 stejný Petr Horáček při výslechu před mezinárodním 
arbitrážním tribunálem souhlasil, že tento dokument určitě na první pohled vzbuzuje podezření z 
trestné činnosti, ale že ho vidí poprvé v životě. Pan Horáček je dnes advokátem v právní kanceláři, která 
zastupuje Českou republiku v tomto pokračujícím sporu…  
Ústavně právní a rozpočtový výbor Sněmovny, v nichž samozřejmě Piráti mají svoje zástupce, se odmítly 
zabývat stížností na to, že vláda nezabránila nárůstu dnes už mnohamiliardových úroků. Nejvyšší 
kontrolní úřad, který má kontrolovat hospodaření státu, taktéž.  
Policie odložila trestní oznámení, podané ve stejné věci společností Kverulant. Naprostá většina 
novinářů se "kauze Diag Human" raději vyhýbá na sto kroků, jen aby je někdo neobvinil, že pomáhají 
odpůrci státu. Očekávaný výrok mezinárodní arbitráže by měl být vynesen v příštích měsících. 
Vykonávací řízení exekucí na bankovní účty České republiky, nařízené lucemburským soudem, mezitím 
pokračuje hned v několika evropských státech.  
Pokud Piráti a jejich partneři ze STAN, jako údajně nová krev české politiky, myslí svoje protikorupční 
sliby vážně, čeká je velké dobrodružství – a spousta nepříjemností. Měli by se začít připravovat.  
***  
Napsat program není žádné umění, ale žádná strana nepíše JAK jej chce realizovat. Pouhým programem 
voliče nepřesvědčí. Pouze nezpochybnitelnými osobnostmi na kandidátkách, může získat potřebnou 
většinu, aby mohla svůj volební program a sliby začít plnit. Kolik stran předloží podrobné životopisy 
svých kandidátů – co už dokázali, co umí a jakou minulost mají jejich rody a rodiny? Jen silné, schopné a 
mravně odolné osobnosti mohou spolupracovat na smyslplném řešení. Většina zvolených k nim nepatří. 
Jdou do politiky především s cílem "mít se dobře za jakoukoliv cenu". Mnozí jistě i s dobrými úmysly, ale 
neodolají "dobrému bydlu" – mravně selhají, nebo jsou, dříve či později, umlčeni a odstraněni.  
Příští volby budou otázkou charakteru kandidátů a další zkouškou vyspělosti voličstva. Věřme, že 
zkušenost posledních 30 let se konečně projeví na potřebných výsledcích v zájmu země a její 
budoucnosti – jinak bude hrozit zopakování naší nedávné minulosti, byť v jiné formě, ale s podobnými 
následky. Máme možná už poslední šanci jak tomu zabránit.  
Jan Šinágl, 2.7.2021  

« zpět na obsah   
    
   

https://www.sinagl.cz/postrehy-a-komentare/11314-kdo-nejvice-presvedci-volice-jak-porazit-korupci-vyhraje-volby.html
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300. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

03.07.2021  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant; Kverulantovi  

 

Odkaz na originál   

Mapa i seznam byly sestaveny ze zdrojů České obchodní inspekce. Nově se v seznamu objevila Benzina v 
Českých Budějovicích, která prodávala naftu s nadlimitním obsahem biosložky. To může způsobit 
rychlejší zanášení filtrů, tvorbu šlemů a kalů v palivovém systému, polymerizaci motorového oleje a 
poškození motoru. I přes toto pochybení Benziny se díky Kverulantovi zásadně zlepšila kvalita benzínu a 
nafty. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13% odebraných vzorků paliv, v roce 
2020 to bylo v průměru už jen pouze 0,5 %.  
 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 
podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila 
nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant 
svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI pokutou vyšší než 10 tisíc korun. Ten je 
řazen dle data provedení kontroly. Dole na této stránce také najdete pravděpodobnou příčinu 
pochybení a její možný dopad na motor.  

« zpět na obsah   
    
   

301. Kverulant.org: Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat      

03.07.2021  pravdive.eu   
 

Odkaz na originál   

Mapa i seznam byly sestaveny ze zdrojů České obchodní inspekce. Nově se v seznamu objevila Benzina v 
Českých Budějovicích, která prodávala naftu s nadlimitním obsahem biosložky. To může způsobit 
rychlejší zanášení filtrů, tvorbu šlemů a kalů v palivovém systému, polymerizaci motorového oleje a 
poškození motoru. I přes toto pochybení Benziny se díky Kverulantovi zásadně zlepšila kvalita benzínu a 
nafty. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13% odebraných vzorků paliv, v roce 
2020 to bylo v průměru už jen pouze 0,5 %.  
 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 
podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila 
nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant 
svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI pokutou vyšší než 10 tisíc korun. Ten je 
řazen dle data provedení kontroly. Dole na této stránce také najdete pravděpodobnou příčinu 
pochybení a její možný dopad na motor.  

« zpět na obsah   
    
   

302. Babišovo zvýšení přimíchávání biopaliva do benzínu neprošlo      

16.07.2021  literarky.cz   
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulanta (2); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat-4/
https://pravdive.eu/news/308376/kverulant-org-mapa-50-mist-kde-je-lepsi-netankovat
https://literarky.cz/civilizace/1984-babisovo-zvyseni-primichavani-biopaliva-do-benzinu-neproslo
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Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 16. 7. 2021 14:49  
 

Soukromý byznys premiéra Andreje Babiše byl 14. července znovu hlavním tématem v Poslanecké 
sněmovně. Odehrál se totiž boj o přimíchávání biopaliv do benzínu, za kterým stojí zejména poslanci 
vládního hnutí ANO. Pokud by prošel návrh babišovců, tak by se podíl biopaliv v pohonných hmotách od 
příštího roku zdvojnásobil. Kverulant.org proti tomu protestoval a zákon tak i díky němu neprošel.  
Poslanci ve středu projednali ve třetím čtení nenápadně znějící zákon o podporovaných zdrojích. V něm 
se hlavně určuje výše podpory pro obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární elektrárny nebo 
podpora fotovoltaiky. Poslanec hnutí ANO Pavel Pustějovský ale navrhl, aby se navýšilo povinné 
přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Minimální podíl biosložky by se tak zvýšil více jak 
dvojnásobně z dnešních 4,1 procenta na 8,8 procenta. Zákon dnes neprošel.  
Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Koncept 
povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem 
Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Přestože je už více než zřejmé, že biopaliva životnímu 
prostředí více škodí, než prospívají, v ČR povinnost přimíchávat stále trvá. Jedním z důvodů je 
skutečnost, že hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy.  
Již od roku 2010 jsou čeští řidiči nuceni tankovat naftu a benzín s biosložkou. Jen od roku 2011 do roku 
2015 tak byli motoristé donuceni sáhnout do kapes pro téměř 13 miliard korun navíc. Deklarovanými 
důvody bylo snížení emisí oxidu uhličitého, zajištění více práce pro zemědělce a omezení závislosti na 
dovozu ropy. Nic z toho se nestalo.  
 

Deklarované cíle zůstaly nesplněny  
Deklarovanými důvody pro zavedení biopaliv bylo snížení dovozu ropy do EU, tvorba nových pracovních 
míst a snížení emisí CO. Žádného z těchto cílů nebylo dosaženo. Nová pracovní místa vytvořena nebyla. 
To dokazuje trvalý pokles počtu zaměstnanců v českém zemědělství. V roce 2003 bylo v zemědělství 
podle údajů ČSÚ zaměstnáno 141 tisíc osob. O té doby toto číslo klesá. V roce 2018 to vypadalo, že se 
počet pracovníků stabilizoval, ale v roce 2020 činil pokles 1,2 procenta, bylo jich tak zhruba 99 tisíc.  
 

Dovoz ropy neklesl  
V roce 2018 činil celkový dovoz ropy do EU 512,5 milionu tun. To je téměř stejně jako v roce 2010, kdy 
celkový dovoz činil 512,8 milionů tun. Hlavní dovoz v roce 2018 pocházel z Ruska (151,6 milionu tun), 
Iráku (44,0 milionů tun), Saúdské Arábie (37,8 milionů tun), Norska (36,7 milionů tun) a Kazachstánu 
(36,5 milionu tun). Ruský dovoz zůstal v posledním desetiletí relativně stabilní.  
 

Snížení produkce CO  
A jak to dopadlo s dalším cílem, pro který jsme biopaliva údajně zavedli? Skutečně jsme díky nim snížili 
emise CO? Podle již citované zprávy organizace Transport & Environment z roku 2021 rozhodně ne. 
Podle organizace biopaliva produkují až třikrát více emisí CO2 než diesel vyrobený jen z ropy.  
 

Už i ekologové volají po urychleném konci podpory biopaliv  
V roce 2010 Evropskou unií zavedená směrnice o povinném přimíchávání biosložky do pohonných hmot 
způsobila podle studie organizace Transport & Environment (T&E) devastaci pralesů a lesů o rozloze 
Nizozemska zejména v jihovýchodní Asii. Povinné přimíchávání biosložky označila organizace za velkou 
chybu.  
 

Babišův lobbing  
Poslanec ANO Pavel Pustějovský chtěl navýšit povinně přimíchávaný podíl biosložky v benzinu z 4,1 
procenta objemových na 8,8 procenta již v roce 2020. Pustějovský vložil návrh do zákona o nouzových 
zásobách ropy přílepek. Jako obvykle v těchto případech byl i tento útok na naši peněženku odůvodněn 
tvrzením, že to tak po nás chce Evropská unie. Kverulant opět protestoval, a i proto byl návrh počátkem 
prosince 2020 zamítnut.  
Ale Babišův lobbing je úporný, a tak poslanec Pustějovský načetl svůj návrh na zvýšení podílu biosložek v 
létě 2021 znovu. Tentokrát do nenápadně znějícího zákona o podporovaných zdrojích. V něm se hlavně 
určuje výše podpory pro obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární elektrárny nebo podpora 
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fotovoltaiky. Kverulant opět protestoval, a i proto zvýšení podílu biosložky ve středu sněmovnou 
neprošlo.  
 

Prosba o podporu  
Tato kauza dobře dokládá, že koncept povinných biopaliv životnímu prostředí spíše škodí, než pomáhá.  
Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. A to se mu daří. Česká 
republika v tichosti opustila původní cíl 10 procent pro rok 2020, a to je velký úspěch. Nyní musí 
dodavatelé pohonných hmot přimíchávat povinně jen šest procent do nafty a 4,1 procenta do benzinu. 
Kverulant je hrdý na to, že i on přispěl svým hlasem k tomuto obratu, ačkoli ještě zdaleka není vyhráno.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
    
   

303. Kverulant úspěšně protestoval proti Babišově zvýšení povinnost přimíchávat 
biopaliva do benzínu      

17.07.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (3); Kverulanta; org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Soukromý byznys premiéra Andreje Babiše byl znovu hlavním tématem v Poslanecké sněmovně. 
Odehrál se totiž boj o přimíchávání biopaliv do benzínu, za kterým stojí zejména poslanci vládního hnutí 
ANO.  
 

Pokud by prošel návrh babišovců, tak by se podíl biopaliv v pohonných hmotách od příštího roku 
zdvojnásobil. Kverulant.org proti tomu protestoval a zákon tak i díky němu dnes neprošel.  
Poslanci projednali ve třetím čtení nenápadně znějící zákon o podporovaných zdrojích. V něm se hlavně 
určuje výše podpory pro obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární elektrárny nebo podpora 
fotovoltaiky. Poslanec hnutí ANO Pavel Pustějovský ale navrhl, aby se navýšilo povinné přimíchávání 
biopaliv do pohonných hmot. Minimální podíl biosložky by se tak zvýšil více jak dvojnásobně z dnešních 
4,1 procenta na 8,8 procenta. Zákon dnes neprošel.  
Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Koncept 
povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem 
Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Přestože je už více než zřejmé, že biopaliva životnímu 
prostředí více škodí, než prospívají, v ČR povinnost přimíchávat stále trvá. Jedním z důvodů je 
skutečnost, že hlavní producent biopaliv Andrej Babiš na nich vydělává miliardy.  
Již od roku 2010 jsou čeští řidiči nuceni tankovat naftu a benzín s biosložkou. Jen od roku 2011 do roku 
2015 tak byli motoristé donuceni sáhnout do kapes pro téměř 13 miliard korun navíc. Deklarovanými 
důvody bylo snížení emisí oxidu uhličitého, zajištění více práce pro zemědělce a omezení závislosti na 
dovozu ropy. Nic z toho se nestalo.  
Deklarované cíle zůstaly nesplněny  
Deklarovanými důvody pro zavedení biopaliv bylo snížení dovozu ropy do EU, tvorba nových pracovních 
míst a snížení emisí CO . Žádného z těchto cílů nebylo dosaženo. Nová pracovní místa vytvořena nebyla. 
To dokazuje trvalý pokles počtu zaměstnanců v českém zemědělství. V roce 2003 bylo v zemědělství 
podle údajů ČSÚ zaměstnáno 141 tisíc osob. O té doby toto číslo klesá. V roce 2018 to vypadalo, že se 
počet pracovníků stabilizoval, ale v roce 2020 činil pokles 1,2 procenta, bylo jich tak zhruba 99 tisíc.  
Dovoz ropy neklesl  
V roce 2018 činil celkový dovoz ropy do EU 512,5 milionu tun. To je téměř stejně jako v roce 2010, kdy 
celkový dovoz činil 512,8 milionů tun. Hlavní dovoz v roce 2018 pocházel z Ruska (151,6 milionu tun), 
Iráku (44,0 milionů tun), Saúdské Arábie (37,8 milionů tun), Norska (36,7 milionů tun) a Kazachstánu 
(36,5 milionu tun). Ruský dovoz zůstal v posledním desetiletí relativně stabilní.  
Snížení produkce CO  
A jak to dopadlo s dalším cílem, pro který jsme biopaliva údajně zavedli? Skutečně jsme díky nim snížili 

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-uspesne-protestoval-proti-babisove-zvyseni-povinnost-primichavat-biopaliva-do-benzinu/


  

STANCE COMMUNICATIONS, S.R.O. 371 

 

emise CO ? Podle již citované zprávy organizace Transport & Environment z roku 2021 rozhodně ne. 
Podle organizace biopaliva produkují až třikrát více emisí CO2 než diesel vyrobený jen z ropy.  
Už i ekologové volají po urychleném konci podpory biopaliv  
V roce 2010 Evropskou unií zavedená směrnice o povinném přimíchávání biosložky do pohonných hmot 
způsobila podle studie organizace Transport & Environment (T&E) devastaci pralesů a lesů o rozloze 
Nizozemska zejména v jihovýchodní Asii. Povinné přimíchávání biosložky označila organizace za velkou 
chybu.  
Babišův lobbing  
Poslanec ANO Pavel Pustějovský chtěl navýšit povinně přimíchávaný podíl biosložky v benzinu z 4,1 
procenta objemových na 8,8 procenta již v roce 2020. Pustějovský vložil návrh do zákona o nouzových 
zásobách ropy přílepek. Jako obvykle v těchto případech byl i tento útok na naši peněženku odůvodněn 
tvrzením, že to tak po nás chce Evropská unie. Kverulant opět protestoval a i proto byl návrh počátkem 
prosince 2020 zamítnut.  
Ale Babišův lobbing je úporný, a tak poslanec Pustějovský načetl svůj návrh na zvýšení podílu biosložek v 
létě 2021 znovu. Tentokrát do nenápadně znějícího zákona o podporovaných zdrojích. V něm se hlavně 
určuje výše podpory pro obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární elektrárny nebo podpora 
fotovoltaiky. Kverulant opět protestoval a i proto zvýšení podílu biosložky dnes sněmovnou neprošlo.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

304. Soud dal Kverulantovi zapravdu, v kauze kardinál Duka tuneluje majetek církve, 
popsal skutečný stav      

24.07.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (2); org (2)  

 

Odkaz na originál   

Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl na svoji soukromou nadaci majetek církve v hodnotě 
nejméně čtvrt miliardy korun.  
 

Kverulant.org proti tomu protestoval a vyzval Vatikán, aby sjednal nápravu. Duka nesl zveřejnění této 
kauzy velmi nelibě a obrátil se na soud. Soud první instance nejprve Dukovi vyhověl a zakázal 
Kverulantovi jeho odhalení dále publikovat. Odvolací soud však dal nyní Kverulantovi zapravdu a 
konstatoval, že Kverulant popsal skutečný stav věcí.  
Hned v úvodu považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku 
církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým 
komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.  
Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 
miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se 
také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být 
vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz je opět v římskokatolická církev, v čele s kardinálem 
Dominikem Dukou.  
Pozemky za čtvrt miliardy  
K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má 
výměru 14 418 m a pozemek 1805 má plochu 16 654 m . Oba se nacházejí v blízkosti nákupního 
střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost 
tohoto místa je velmi dobrá. Přestože oba pozemky jsou v katastru zatím uvedeny jako orná půda, 
stavět se na nich bude. V metropolitním plánu jsou totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po 
konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.  
Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na nově založenou soukromou nadaci 
Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera 
Central Group . Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy 

https://voxpopuliblog.cz/soud-dal-kverulantovi-zapravdu-v-kauze-kardinal-duka-tuneluje-majetek-cirkve-popsal-skutecny-stav/
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je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.  
Nadace Arietinum  
Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020 . Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 
vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat 
značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze za ně, nebo jakékoliv jiné plnění 
od Central Groupu.  
V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že ve vedení arcibiskupství bude mít vliv na 
jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po 
pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové 
správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.  
Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: "podpora 
náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a 
jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)". Toto pole je 
definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace 
byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout fakt, že o jejich použití nebude 
rozhodovat církev, ale soukromá nadace.  
Dominik Duka už několik let na pozici primase českého přesluhuje a jeho nahrazení je očekáváno 
každým dnem. Předpokládá se, že s ním budou muset arcibiskupství opustit i jeho velmi nepopulární 
chráněnci, jako jsou Antonín Juriga a Linda Dolečková. Kverulant se domnívá, že právně tito lidé jsou 
hlavními hybateli celého tunelu a že právě oni si v nadaci přichystali teplá místa. Nadace totiž přímo v 
zakladatelské listině zřizuje výkonný výbor, jehož členové budou placeni z majetku nadace.  
Další problematické okolnosti  
Na celé výše popsané transakci je ještě několik dalších okolností, které Kverulanta utvrzují v 
přesvědčení, že jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném 
právním subjektu, mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé 
Dukovy nadace, zcela podřízen.  
Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší 
cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s 
nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je 
nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží.  
A konečně, pražská arcidiecéze je podřízena, jako všechny katolické arcidiecéze na světě, Římu a podle 
církevního práva si měla před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu v případě, že 
hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. To neučinila, a tak by měl být tento převod neplatný.  
Kverulant píše do Vatikánu  
Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil 
na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev 
porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a 
konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.  
Soud dal Kverulantovi zapravdu  
V polovině května 2021 bylo Kverulantovi doručeno předběžné opatření , ve kterém se mu zakazuje 
článek s názvem "Kardinál Duka tuneluje majetek církve" nadále publikovat. Kverulant to považoval za 
neomalený cenzurní zásah, ale ctí právní řád, a tak článek stáhl. Počátkem června proti předběžnému 
rozhodnutí podal odvolání . Kverulant namítal především skutečnost, že ačkoliv předběžné opatření 
drakonicky zasahuje do ústavně zaručeného práva na svobodu projevu, neobsahuje náležité 
odůvodnění.  
Ve středu 20. července odvolací soud Kverulantově odvolání vyhověl a předběžné rozhodnutí 
"navrhovatele" Dominika Duky zrušil a Kverulantův "předmětný článek" tak mohl být opět široce 
publikován. V odůvodnění Městský soud v Praze konstatuje: "Skutečností totiž je, že byly zdarma 
převedeny pozemky s vysokou hodnotou z majetku církve do majetku nadace založené osobně 
navrhovatelem. Nadace Arietinum má být sice podle zakládací listiny ovládána různými církevními 
hodnostáři (včetně navrhovatele), ovšem Předmětný článek (pravdivě) upozorňuje též na to, že v 
následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady nadace kromě zakladatele (tedy 
navrhovatele). Sám navrhovatel zůstane čestným členem správní rady i po té, co přestane vykonávat 
úřad pražského arcibiskupa, a bude mít právo se zúčastnit zasedání správní rady a na informace ve 
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stejném rozsahu jako členové správní rady. Není zřejmé a navrhovatel to v návrhu na nařízení 
předběžného opatření nijak nevysvětluje, jaké důvody vedly církev (její příslušnou součást), jejímž 
nejvyšším představitelem je navrhovatel, k darování značného majetku nadaci, jejímž zakladatelem je 
rovněž osobně navrhovatel. Není zřejmé, z jakých důvodů nadaci nezřídila přímo římskokatolická církev 
respektive některé její instituce. A nelze přehlédnout ani to, že darované pozemky byly obratem 
směněny s dalším soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro církev navrhovatel 
nijak nevysvětluje."  
Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

305. Kverulant požádal YouTube o odstranění falešného hradního kanálu      

01.08.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
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Odkaz na originál   

Kverulantovi po urgencích dorazily odpovědi na dotazy týkající se provozu YouTube kanálu "Pražský 
hrad – Kancelář prezidenta republiky". Obávali  
 

jsme se, že tendenční videa, ve kterých Vratislav Mynář hájí své osobní zájmy, mají s Kanceláří 
prezidenta republiky kromě názvu společné i to, že jsou financovaná z veřejných prostředků. Jak ale 
Kverulanta ubezpečil Odbor legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky, tak Hrad nemá s 
kanálem společného vůbec nic. Kanál je pravděpodobně jen podvodným projektem Mynáře a jeho lidí. 
Kverulant je přesvědčený, že by to měl vědět i provozovatel platformy, společnost YouTube, která 
předstírání cizí identity považuje za hrubé porušení pravidel a takové kanály ruší.  
Přestože je na zmíněném kanále uvedeno "Oficiální profil Pražského hradu a Kanceláře prezidenta 
republiky" ,hradní kanál to není. "Kancelář prezidenta republiky (KPR) neměla a nemá k předmětným 
dílům žádný vztah (…) nejsou KPR zadána ani vytvořená," píše Kverulantovi z Hradu JUDr. Václav 
Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva . Kverulantův tým musel jeho odpovědi u KPR urgovat, 
protože v zákonném 15denním termínu nepřišly. Kromě finančních souvislostí zajímaly Kverulanta i 
autorské smlouvy nebo dramaturgický plán kanálu, který nese stejný název jako úřad, jejž Pelikán 
zastupuje.  
Sdělení KPR je překvapivé třeba proto, že na kanálu jsou i videa z běžně nepřístupných míst spojených s 
Pražským hradem. Nebo rozhovory s pracovníky prezidentské kanceláře . Jen obtížně si lze představit, že 
by se tyto materiály daly natočit bez oficiálního schválení KPR. Těžko se také hledá motivace toho, kdo 
platí výrobu dalšího materiálu, tedy video-pozvánek na hradní akce, případně reportáží o událostech 
spojených s prezidentem, jako jsou plesy a narozeninové oslavy. Je to snad nějaký fanatický fanda 
prezidenta?!  
Připomeňme si v této souvislosti hradního mluvčího, Jiřího Ovčáčka, který si v médiích tento YouTube 
kanál pochvaloval. Jestli kanál není zřízen KPR, platí výrobu videí přímo on?! Nebo zneužívá identitu 
Pražského hradu i prezidentské kanceláře kancléř Vratislav Mynář? Napovídalo by tomu třeba i to, že ve 
většině videí vystupuje jako moderátorka jeho manželka Alexandra. Ale nejen to.  
Kverulant se na KPR obrátil především proto, že mu připadá nemorální a nestoudné, jakým způsobem 
manipuluje s fakty ve zveřejněných videích sám hradní kancléř Vratislav Mynář. Propagační materiály 
jako " Lánská detektivka ", " Pravda o ‚Mynářově‘ penzionu " nebo " Dokument: příběh dopisu z čínské 
ambasády " splňují všechna kritéria tzv. fake news, a podle našeho soudu nemohou být zaštítěny 
vznosným názvem YouTube profilu "Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky".  
Pražský hrad přece patří po dlouhá staletí mezi základní symboly naší země a proti jeho zneužívání 
ničemným kancléřem bychom měli vystoupit. A mnoho nezáleží na tom, zda si Mynář platí tvorbu videí 
na něm umístěných ze svého, nebo je jejich natáčení součástí pavučiny hradní kamarily.  
Jak plyne z dokumentu, který jsme od KPR získali, kanál jim nepatří, obsah si neobjednávají, dokonce k 
tvůrcům nemají žádný, tzn. občansko-právní ani pracovně-právní (sic!) vztah. Ze sdělení zaslaných JUDr. 

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-pozadal-youtube-o-odstraneni-falesneho-hradniho-kanalu/
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Pelikánem tedy podle Kverulanta jasně vyplývá, že v tomto případě dochází k jednoznačnému 
zneužívání cizí identity. Identity, která vlastně patří široké veřejnosti, a nikoliv problematickému vlekaři z 
Osvětiman, který si pravděpodobně na YouTube zřídil kanál, jejž vydává za oficiální profil Pražského 
hradu a Kanceláře prezidenta republiky.  
Škodlivost takového jednání si dobře uvědomuje i sociální síť YouTube, která předstírání cizí identity 
považuje za jeden z pádných důvodů pro zrušení takového kanálu. Bez ohledu na zájmy toho, kdo si 
výrobu materiálů pro zmíněný kanál zaplatil, bez ohledu na podporu, kterou mu v minulosti vyjádřil Jiří 
Ovčáček, považuje Kverulant zrušení toxického profilu "Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky" za 
nanejvýš správné. Získané dokumenty tedy předal zástupcům společnosti YouTube a jejich majiteli 
Google a chce věřit, že kanál "Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky" bude brzo zrušen.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

306. Kverulant.org: OMV prodával benzín poškozující motory a dostal za to pokutu 
1,5 milionů korun      

10.08.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
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Odkaz na originál   

Síť rakouských čerpacích stanic OMV prodávala směs obyčejného benzínu BA 95 a nafty jako prémiové, 
vysokooktanové palivo MaxxMotion 100 plus. Došlo k tomu v Plzni na Domažlické ulici. Oktanové číslo 
prodávané směsi nedosahovalo ani hodnoty 95 a produkt nebyl odpařitelný při teplotách kolem 200 °C, 
ale až při teplotě 310 °C. To mohlo způsobit fatální poškození motoru. OMV za to dostal od České 
obchodní inspekce rekordní pokutu ve výši 1,5 milionů korun. Podrobnosti najdete na Kverulantově 
mapě 50 čerpacích stanic se špatným palivem pod číslem 9. Naleznete tam i popis dopadů zjištěných 
závad pro motoristy.  
 

OMV prodával špatný benzín celkem 11 dní a od odběru vzorku do zákazu prodeje uběhlo cca 30 hodin. 
Za tuto dobu bylo prokazatelně prodáno 1 445 litrů nevyhovujícího benzínu. Bylo tak poškozeno několik 
stovek spotřebitelů. K prodeji došlo loni v létě, ale teprve nyní mohl být případ zveřejněn, protože 
teprve nyní padlo pravomocné rozhodnutí.  
Původní výši pokuty stanovila ČOI na 2,5 milionů korun. Přestože OMV v ČR dosahuje ročního zisku ve 
výši půl miliardy korun, tak se proti výši pokuty odvolal. Argumentovala, že za pochybením stála 
nedbalost, a nikoliv zlý úmysl. ČOI pokutu zmírnila na 1,5 milionu korun.  
Nižší oktanové číslo může především snižovat odolnost proti klepání (samozápalu), dochází ke 
zhoršenému spalování, riziku tvorby karbonových usazenin, snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby 
paliva. Dojít může až k mechanickému poškození hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů.  
Benzin, který OMV prodávala jako vyskooktanový by přitom jen tak tak vyhověl normě pro běžný benzín 
natural BA 95. Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou činilo jen 94,7. Minimální je přitom 
hodnota 94,6. Riziko poškození motoru je vzhledem k výši odchylky velmi vysoké.  
Ještě horší je pro motor naměřený vysoký konec destilace. Ten signalizuje kontaminaci benzínu naftou. 
Automobilový benzín má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují 
výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou 
dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze. Naměřený konec 
destilace na úrovně 310,5 °C již představuje značné nebezpečí pro technický stav motoru.  
Pravidelné adresné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 
2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z 
těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka mapu špatných čerpaček. I díky Kverulantovým 
seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat 
levnější palivo téměř bez rizika a ušetřit tak na nádrži cca 200 Kč.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  

https://pravdive.eu/news/318131/kverulant-org-omv-prodaval-benzin-poskozujici-motory-a-dostal-za-to-pokutu-1-5-milionu-korun
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307. Kverulant.org: OMV prodával benzín poškozující motory a dostal za to pokutu 
1,5 milionů korun      
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klíčová slova: Kverulant (2); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Síť rakouských čerpacích stanic OMV prodávala směs obyčejného benzínu BA 95 a nafty jako prémiové, 
vysokooktanové palivo MaxxMotion 100 plus. Došlo k tomu v Plzni na Domažlické ulici. Oktanové číslo 
prodávané směsi nedosahovalo ani hodnoty 95 a produkt nebyl odpařitelný při teplotách kolem 200 °C, 
ale až při teplotě 310 °C. To mohlo způsobit fatální poškození motoru. OMV za to dostal od České 
obchodní inspekce rekordní pokutu ve výši 1,5 milionů korun. Podrobnosti najdete na Kverulantově 
mapě 50 čerpacích stanic se špatným palivem pod číslem 9. Naleznete tam i popis dopadů zjištěných 
závad pro motoristy.  
 

OMV prodával špatný benzín celkem 11 dní a od odběru vzorku do zákazu prodeje uběhlo cca 30 hodin. 
Za tuto dobu bylo prokazatelně prodáno 1 445 litrů nevyhovujícího benzínu. Bylo tak poškozeno několik 
stovek spotřebitelů. K prodeji došlo loni v létě, ale teprve nyní mohl být případ zveřejněn, protože 
teprve nyní padlo pravomocné rozhodnutí.  
Původní výši pokuty stanovila ČOI na 2,5 milionů korun. Přestože OMV v ČR dosahuje ročního zisku ve 
výši půl miliardy korun, tak se proti výši pokuty odvolal. Argumentovala, že za pochybením stála 
nedbalost, a nikoliv zlý úmysl. ČOI pokutu zmírnila na 1,5 milionu korun.  
Nižší oktanové číslo může především snižovat odolnost proti klepání (samozápalu), dochází ke 
zhoršenému spalování, riziku tvorby karbonových usazenin, snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby 
paliva. Dojít může až k mechanickému poškození hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů.  
Benzin, který OMV prodávala jako vyskooktanový by přitom jen tak tak vyhověl normě pro běžný benzín 
natural BA 95. Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou činilo jen 94,7. Minimální je přitom 
hodnota 94,6. Riziko poškození motoru je vzhledem k výši odchylky velmi vysoké.  
Ještě horší je pro motor naměřený vysoký konec destilace. Ten signalizuje kontaminaci benzínu naftou. 
Automobilový benzín má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují 
výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou 
dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze. Naměřený konec 
destilace na úrovně 310,5 °C již představuje značné nebezpečí pro technický stav motoru.  
Pravidelné adresné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 
2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z 
těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka mapu špatných čerpaček. I díky Kverulantovým 
seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat 
levnější palivo téměř bez rizika a ušetřit tak na nádrži cca 200 Kč.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org  
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308. OMV prodával benzín poškozující motory a dostal za to pokutu 1,5 milionů 
korun      
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Odkaz na originál   

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-omv-prodaval-benzin-poskozujici-motory-a-dostal-za-to-pokutu-15-milionu-korun/
https://voxpopuliblog.cz/omv-prodaval-benzin-poskozujici-motory-a-dostal-za-to-pokutu-15-milionu-korun/
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Síť rakouských čerpacích stanic OMV prodávala směs obyčejného benzínu BA 95 a nafty jako prémiové, 
vysokooktanové palivo MaxxMotion 100 plus.  
 

Došlo k tomu v Plzni na Domažlické ulici. Oktanové číslo prodávané směsi nedosahovalo ani hodnoty 95 
a produkt nebyl odpařitelný při teplotách kolem 200 °C, ale až při teplotě 310 °C. To mohlo způsobit 
fatální poškození motoru. OMV za to dostal od České obchodní inspekce rekordní pokutu ve výši 1,5 
milionů korun. Podrobnosti najdete na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic se špatným palivem pod 
číslem 9. Naleznete tam i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy.  
OMV prodával špatný benzín celkem 11 dní a od odběru vzorku do zákazu prodeje uběhlo cca 30 hodin. 
Za tuto dobu bylo prokazatelně prodáno 1 445 litrů nevyhovujícího benzínu. Bylo tak poškozeno několik 
stovek spotřebitelů. K prodeji došlo loni v létě, ale teprve nyní mohl být případ zveřejněn, protože 
teprve nyní padlo pravomocné rozhodnutí.  
Původní výši pokuty stanovila ČOI na 2,5 milionů korun. Přestože OMV v ČR dosahuje ročního zisku ve 
výši půl miliardy korun, tak se proti výši pokuty odvolal. Argumentovala, že za pochybením stála 
nedbalost, a nikoliv zlý úmysl. ČOI pokutu zmírnila na 1,5 milionu korun.  
Nižší oktanové číslo může především snižovat odolnost proti klepání (samozápalu), dochází ke 
zhoršenému spalování, riziku tvorby karbonových usazenin, snížení výkonu motoru a zvýšení spotřeby 
paliva. Dojít může až k mechanickému poškození hlavy válce, jejího těsnění, případně pístů.  
Benzin, který OMV prodávala jako vyskooktanový by přitom jen tak tak vyhověl normě pro běžný benzín 
natural BA 95. Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou činilo jen 94,7. Minimální je přitom 
hodnota 94,6. Riziko poškození motoru je vzhledem k výši odchylky velmi vysoké.  
Ještě horší je pro motor naměřený vysoký konec destilace. Ten signalizuje kontaminaci benzínu naftou. 
Automobilový benzín má být téměř odpařitelný při teplotách kolem 200 °C. Pokud se v něm vyskytují 
výše vroucí podíly, nejsou schopny se před spálením ve válci motoru dokonale odpařit, takže nemohou 
dobře shořet a vytvářejí ve výfukových plynech zbytkové uhlovodíky a případně i saze. Naměřený konec 
destilace na úrovně 310,5 °C již představuje značné nebezpečí pro technický stav motoru.  
Pravidelné adresné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 
2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z 
těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka mapu špatných čerpaček. I díky Kverulantovým 
seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat 
levnější palivo téměř bez rizika a ušetřit tak na nádrži cca 200 Kč.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

309. Kverulant.org: Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 
jízdné      

19.08.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Středočeský kraj už od dob Davida Ratha zajišťuje autobusovou dopravní obslužnost za více než miliardu 
korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je již od roku 2010 
tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu 
bohužel stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou 
úplatků. Soutěž je však stále v nedohlednu. Kraj místo vypsání soutěže opět zdražil jízdn é. Ceny vzrostly 
zhruba o 20 až 25 procent. Kverulant protestuje a opět píše hejtmance, aby konečně zjednala nápravu. 
Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky 
alespoň malým darem.  
 

Na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Na koalici se domluvil STAN s ODS, Piráty a Spojenci 
pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-stredocesky-kraj-misto-vypsani-souteze-na-dopravce-zdrazil-jizdne/
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hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Kverulant napsal hejtmance dopis, ve kterém opět volá 
po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle 
odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému. Ten 
se Kverulantovi dosud neozval a ani nevypsal nové tendry.  
S trochou nadsázky lze konstatovat, že jediné, co Borecký ve funkci radního pro dopravu dokázal, bylo 
zdražit jízdné ve středočeském kraji. Stalo se tak počínaje nedělí 1. srpna 2021. Ceny vzrostly zhruba o 
20 až 25 procent. Stejné zdražení postihlo předplacené jízdenky.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané 
lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je 
logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci 
hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je 
tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile 
je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. 
Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou 
proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo 
povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak 
má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez 
soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez 
soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto 
postupovat.  
Říká se, že nejefektivněji nakupujete něco pro sebe za vlastní peníze. Když za svoje kupujete něco pro 
někoho jiného, už to tak hospodárné nebývá. A úplně nejhorší situace je, když za cizí peníze kupujete 
něco pro cizí lidi. Pokud nic neuděláme, bude se situace jen a jen zhoršovat.  
Další podrobnosti o jedné z nejstarších Kverulantových kauz naleznete zde.  
Pokud si i vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi nakládat výrazně hospodárněji, pomozte nám 
zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže 
vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu.  
Za Kverulantův tým Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

310. Kverulant.org: Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil 
jízdné      

19.08.2021  pravdive.eu - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Středočeský kraj už od dob Davida Ratha zajišťuje autobusovou dopravní obslužnost za více než miliardu 
korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je již od roku 2010 
tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu 
bohužel stále nepodařilo, dokonce ani poté, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou 
úplatků. Soutěž je však stále v nedohlednu. Kraj místo vypsání soutěže opět zdražil jízdn é. Ceny vzrostly 
zhruba o 20 až 25 procent. Kverulant protestuje a opět píše hejtmance, aby konečně zjednala nápravu. 
Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky 
alespoň malým darem.  
 

Na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Na koalici se domluvil STAN s ODS, Piráty a Spojenci 
pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z 
hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Kverulant napsal hejtmance dopis, ve kterém opět volá 

https://pravdive.eu/news/320272/kverulant-org-stredocesky-kraj-misto-vypsani-souteze-na-dopravce-zdrazil-jizdne
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po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle 
odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému. Ten 
se Kverulantovi dosud neozval a ani nevypsal nové tendry.  
S trochou nadsázky lze konstatovat, že jediné, co Borecký ve funkci radního pro dopravu dokázal, bylo 
zdražit jízdné ve středočeském kraji. Stalo se tak počínaje nedělí 1. srpna 2021. Ceny vzrostly zhruba o 
20 až 25 procent. Stejné zdražení postihlo předplacené jízdenky.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané 
lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je 
logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci 
hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je 
tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile 
je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. 
Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou 
proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo 
povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak 
má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez 
soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez 
soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto 
postupovat.  
Říká se, že nejefektivněji nakupujete něco pro sebe za vlastní peníze. Když za svoje kupujete něco pro 
někoho jiného, už to tak hospodárné nebývá. A úplně nejhorší situace je, když za cizí peníze kupujete 
něco pro cizí lidi. Pokud nic neuděláme, bude se situace jen a jen zhoršovat.  
Další podrobnosti o jedné z nejstarších Kverulantových kauz naleznete zde.  
Pokud si i vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi nakládat výrazně hospodárněji, pomozte nám 
zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže 
vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu.  
Za Kverulantův tým Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

311. Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil jízdné      

24.08.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (2); Kverulanta; Kverulantovi; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Středočeský kraj už od dob Davida Ratha zajišťuje autobusovou dopravní obslužnost za více než miliardu 
korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže.  
 

Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání 
transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po té, co byl Rath v 
květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. Soutěž je však stále v nedohlednu. Kraj místo 
vypsání soutěže opět zdražil jízdn é. Ceny vzrostly zhruba o 20 až 25 procent. Kverulant protestuje a 
opět píše hejtmance, aby konečně zjednala nápravu.  
Na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Na koalici se domluvil STAN s ODS, Piráty a Spojenci 
pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z 
hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volá 
po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle 
odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému . Ten 
se Kverulantovi dosud neozval a ani nevypsal nové tendry.  
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S trochou nadsázky lze konstatovat, že jediné, co Borecký ve funkci radního pro dopravu dokázal bylo 
zdražit jízdné ve středočeském kraji. Stalo se tak počínaje nedělí 1. srpna 2021. Ceny vzrostly zhruba o 
20 až 25 procent. Stejné zdražení postihlo předplacené jízdenky.  
Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané 
lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je 
logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci 
hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je 
tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile 
je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. 
Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou 
proplacenou prokazatelnou ztrátu.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo 
povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak 
má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál 
pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez 
soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez 
soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto 
postupovat.  
Říká se, že nejefektivněji nakupujete něco pro sebe za vlastní peníze. Když za svoje kupujete něco pro 
někoho jiného už to tak hospodárné nebývá. A úplně nejhorší situace je, když za cizí peníze kupujete 
něco pro cizí lidi. Pokud nic neuděláme bude se situace jen a jen zhoršovat.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

312. Právní bitva o udržení otevřeného Pražského hradu se vrací k soudu      

01.09.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
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Odkaz na originál   

Počátkem května 2021 byl konečně široké veřejnosti otevřen areál Pražského hradu. Stalo se tak po více 
než půl roce úplné uzávěry.  
 

Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu vedl. Klíčovým 
úspěchem bylo to, že dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatuje, že uzavření Hradu 
nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další prodlužování zákazu vstupu se tak 
stalo neudržitelným. Hradní papaláši však proti rozhodnutí podali dvě kasační stížnosti. Jedné z nich 
Nejvyšší správní soud nyní vyhověl a věc vrátil k Městskému soudu. Kauza tak pro Kverulanta nekončí a 
čekají ho další soudní výdaje.  
Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel celý areál Pražského hradu. Totální zákaz 
vstupu platil půl roku. Podle Kverulanta byl Zemanův postup ukázkou arogance. Hrad v historii zavřeli 
jen němečtí okupanti. Proto Kverulant.org v půlce března 2021 Miloše Zemana dopisem vyzval, aby 
vrátil Hrad veřejnosti, zpřístupnil jej a zrušil ponižující kontroly. To se nestalo, a tak se Kverulant o 
otevření soudil. Soud vyhrál. Podrobnosti naleznete v kauze Jak Kverulant otevřel Pražský hrad  
Hradní papaláši se však proti rozsudku zpřístupňující Hrad veřejnosti podali dvě kasační stížnosti. 
Kasační stížnost podalo Hamáčnovo ministerstvo vnitra a správa Pražského hradu . S jistou nadsázkou 
lze jejich obsah shrnou takto: Vnitro dál trvá na tom, že na sprostý lid musí být přísnost a že se poddaní 
nemají courat vrchnosti pod okny. Správa Pražského hradu vnitru přizvukovala a navíc se nemohla smířit 
s tím, že Kverulant vůbec nepoprosil hradní pány o souhlas s konáním veřejného shromáždění u 
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Správa Pražského hradu navíc v dovolání namítala, že 
měla být účastníkem řízení před prvoinstančním Městským soudem.  
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Počátkem července Kverulant na výzvu Nejvyššího správního soudu zaslal svoje vyjádření ke kasační 
stížnosti. Opakuje v něm, že nádvoří Hradu bylo minimálně od roku 1976 vnímáno jako veřejné 
prostranství: "Od té doby by ke změně charakteru využití území muselo dojít právem předjímaným 
postupem, ke kterému ovšem nedošlo. Územní plán předpokládá, že místo je (a bude) veřejným 
prostorem, územně analytické podklady to stanoví a zápis v katastru rovněž. Všechny možné znaky 
veřejného místa, stejně jako jeho evidenční záznamy jsou tedy dány. Právní titul k omezení takového 
charakteru pak dán není."  
Nejvyšší správní soud nyní rozhodl o kasační stížnosti a zrušil napadené rozhodnutí Městského soudu v 
Praze. Uváděným důvodem je, že soud nejednal i se Správou Pražského hradu. Městský soud v Praze 
tedy musí věc projednat znovu a vyrovnat se s argumentací Správy Pražského hradu, která tvrdí, že areál 
Pražského hradu veřejným prostranstvím není.  
Zrušení prvoinstančního rozsudku možná bude znamenat, že vnitro bude po Kverulantovi chtít zpátky 
uhrazené náklady řízení.  
Kauza pro Kverulanta nekončí a čekají ho další soudní výdaje ve velmi důležitém zápase o to, zda bude 
kus našeho hlavního města patřit lidem nebo papalášům. Pokud se i vám arogantní chování 
problematického prezidenta příčí, podpořte naše úsilí v této kauze jakkoliv malým, zato však 
pravidelným měsíčním darem.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

313. Definitivní konec dálniční mafie lovců nehod?      

14.09.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (6); org; Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

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

Kverulant.org proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou 
kanceláří pojistitelů o odstraňování nepojízdných vozidel na některých dálnicích. Náklady jsou tak ve 
většině případů zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit 
náklady na předražený odtah. Nyní dokonce ŘSD vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na 
centrální dispečink odtahů. Kverulant chce věřit, že jde o snahu skutečně zjednat nápravu, ale vzhledem 
ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD bude průběh této zakázky pečlivě sledovat.  
Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA v roce 2014 významně přispěl k omezení řádění lovců 
nehod ve velkých městech. Následně se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním 
organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. To rozdělilo v roce 2015 dálnice na 
několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek 
od ŘSD zajištěn faktický monopol. Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami 
ŘSD jsou výrazně předražené. Jak by také nebyly, když mají v daném úseku monopol a když jejich ceny 
neprošly bojem ve výběrovém řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají 
havarijní pojištění nebo asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit 
část nákladů ze svého.  
Kverulant se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu 
systému, který parazituje na dálničních nehodách. Marně. Jistý pokrok však nastal. Česká kancelář 
pojistitelů zřídila v roce 2015 linku pomoci řidičů 1224, aby řidiče před lovci nehod ochránila. Volat na 
tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů nejen na dálnicích. Pošlou vám odtah, který s 
dálniční mafií nemá nic společného.  
Nyní ŘSD dokonce vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů 
"Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně 
souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb 

https://voxpopuliblog.cz/definitivni-konec-dalnicni-mafie-lovcu-nehod/
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centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy." Doba 
trvání smlouvy je plánována na 5 let. Lhůta pro podání nabídek uplynula dnes v 9:00.  
Některé podmínky soutěže, jako maximalistické požadavky na parametry vyprošťovacích vozidel opět 
nahrávají Pretolu nebo JEREXu. Přesto chce Kverulant věřit, že jde o snahu skutečně zjednat nápravu. 
Vzhledem k výše uvedenému a ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD bude průběh této zakázky pečlivě 
sledovat.  
Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční mafie lovců nehod  
Podle odhadů pojišťoven naletí lovcům nehod v Česku každý desátý řidič.  
Vojtěch Razima  

« zpět na obsah   
    
   

314. Definitivní konec dálniční mafie lovců nehod?      

14.09.2021  literarky.cz - Lukáš Petr  
klíčová slova: Kverulant (7); org (2); Razima; společnosti; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 14. 9. 2021 10:47  
 

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo 
monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant.org proti tomu opakovaně 
protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování 
nepojízdných vozidel na některých dálnicích. Náklady jsou tak ve většině případů zaplaceny z povinného 
ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Nyní 
dokonce ŘSD vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů. Kverulant 
chce věřit, že jde o snahu skutečně zjednat nápravu, ale vzhledem ke fatálně špatným zkušenostem s 
ŘSD bude průběh této zakázky pečlivě sledovat.  
Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA v roce 2014 významně přispěl k omezení řádění lovců 
nehod ve velkých městech. Následně se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním 
organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. To rozdělilo v roce 2015 dálnice na 
několik úseků a pro každý z nich pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek 
od ŘSD zajištěn faktický monopol.  
Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené. Jak 
by také nebyly, když mají v daném úseku monopol a když jejich ceny neprošly bojem ve výběrovém 
řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají havarijní pojištění nebo 
asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit část nákladů ze svého.  
Kverulant se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu 
systému, který parazituje na dálničních nehodách. Marně. Jistý pokrok však nastal. Česká kancelář 
pojistitelů zřídila v roce 2015 linku pomoci řidičů 1224, aby řidiče před lovci nehod ochránila. Volat na 
tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů nejen na dálnicích. Pošlou vám odtah, který s 
dálniční mafií nemá nic společného.  
Nyní ŘSD dokonce vypsalo komplexní zakázku nejen na odtahy, ale i na centrální dispečink odtahů : 
"Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně 
souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb 
centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy." Doba 
trvání smlouvy je plánována na 5 let. Lhůta pro podání nabídek uplynula v úterý v 9:00.  
Některé podmínky soutěže, jako maximalistické požadavky na parametry vyprošťovacích vozidel opět 
nahrávají dosavadním provozovatelům. Přesto chce Kverulant věřit, že jde o snahu skutečně zjednat 
nápravu. Vzhledem k výše uvedenému a ke fatálně špatným zkušenostem s ŘSD bude průběh této 
zakázky pečlivě sledovat.  
Další podrobnosti naleznete v kauze Dálniční mafie lovců nehod.  
Autor je ředitel a zakladatel Kverulant.org.  

https://literarky.cz/civilizace/2058-definitivni-konec-dalnicni-mafie-lovcu-nehod
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315. Hrad už jen jako skanzen, Pražané si tam odvykli chodit      

03.10.2021  impuls.cz   
klíčová slova: Razima (2); Kverulant; Kverulanta; organizace; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Pražský hrad, pondělí odpoledne. Nejvýznamnější památka hlavního města zeje až na výjimky 
prázdnotou. Několik turistů si prohlíží katedrálu svatého Víta, jeden zamilovaný pár se fotí ve Zlaté 
uličce. Symbol Prahy jinak působí opuštěně, jako by si sem snad lidé odvykli chodit.  
 

Před prázdninami tu přitom bylo veselo. Své 80. narozeniny zde oslavil exprezident Václav Klaus. Za 261 
tisíc korun zajistil Hrad pro Klause úklid, připravil stoly a stany, zvukaře, vzduchotechniku i instalatéra. V 
ceně byli také zahrnuti hasiči a bezpečnostní služby. Taková akce byla však v období od znovuotevření 
Hradu výjimkou, kterou porušil jen prezident Miloš Zeman pietní akcí za oběti covidu-19 s hořícími 
svíčkami v pivních kelímcích.  
U vchodu do areálu Pražského hradu redaktora MF DNES zkontrolovali dva usměvaví policisté. Po 
odevzdání kovových předmětů a úspěšném projití bezpečnostním rámem byl za pár desítek sekund 
vpuštěn. V předcovidovém čase se kvůli těmto kontrolám často tvořily dlouhé fronty, na což si stěžovali 
hlavně turisté. Kontroly začaly v roce 2016 a zrušeny byly až letos začátkem dubna, kdy se po uvolňování 
pandemických opatření otevřely hradní zahrady a část Jeleního příkopu. Zrušení však trvalo jen pár dní.  
"Kontroly na Pražském hradě obnovila Policie ČR," sdělil Jan Pastor za Správu Pražského hradu. "Pražský 
hrad o tomto kroku nerozhodoval," doplnil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.  
"Je to s ohledem na doporučení bezpečnostních expertů, a to i z řad Policie ČR. Je to reakce na 
bezpečnostní situaci ve světě, potažmo v Evropě," uvedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia. Za 
rozhodnutím podle něj není žádná konkrétní hrozba.  
Kontroly a málo lidí  
Hned po otevření na Pražský hrad moc lidí nechodilo. Tento trend se ale začal měnit v srpnu, kdy 
návštěvnost začala růst. "Ani tak ovšem zdaleka nedosahujeme čísel před pandemií. Ve srovnání s 
loňskem letos pozorujeme mezi návštěvníky vzrůstající počet cizinců, naopak Čechů oproti loňsku 
výrazně ubylo. Je to způsobeno i tím, že se vrátily zahraniční organizované skupiny, jež na Pražský hrad 
přijíždějí s cestovními kancelářemi," vysvětluje Ovčáček.  
Návštěvnost nezachránily ani školní skupiny, které normálně Hrad navštěvují v hojném počtu. 
Zarezervovat a realizovat prohlídku si jich stihlo jen několik. "V novém školním roce zatím školy a učitelé 
vyčkávají na vývoj situace ohledně opatření proti covidu, a tudíž je objednávek výrazně méně, tedy i 
včetně prohlídek Pražského hradu," informuje Miloš Pospíšil z cestovní kanceláře CK2.  
Pražský hrad  
Otevírací doba Pražského hradu  
Areál Pražského hradu 6:00–22:00  
Návštěvnické objekty  
Starý královský palác bazilika sv. Jiří  
Zlatá ulička s věží Daliborkou  
9:00-17:00 katedrála sv. Víta po–so: 9:00–17:00 ne: 12:00–17:00  
Výstavy V Královském letohrádku  
Aktuálně probíhá výstava obrazů Ivana Exnera a v Jízdárně Pražského hradu je momentálně k vidění 
největší výstava o tuzemské architektuře nazvaná Česká architektura od secese k dnešku.  
Pramen: www.hrad.cz  
Hlavní město se snažilo pomoci zvednout návštěvnost památek například pomocí kampaně pro turisty V 
Praze jako doma 2. "V rámci projektu se jednalo o druhou nejnavštěvovanější památku v rámci 
programu a během jeho trvání (červenec až srpen, pozn. red.) voucher na okruh Pražského hradu a 
Velkou jižní věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha využilo 18 tisíc turistů," říká mluvčí Prague City 
Tourism Klára Malá.  

https://www.impuls.cz/regiony/praha/prazsky-hrad-praha-pamatka-katedrala-sv-vita-straz.A211003_062605_imp-praha_kov
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Lidé mohou na Pražský hrad vstoupit jen od Prašného mostu, z Hradčanského náměstí čtvrtým 
nádvořím a přes Opyš ve směru od Malostranské. Přes první nádvoří do Hradu vstoupit nelze, to je stále 
vyhrazeno jen pro odchod z areálu. Areál Pražského hradu byl v souvislosti s protipandemickými 
opatřeními uzavřen od poloviny loňského října, ze stejných důvodů se uzavřel na více než dva měsíce 
loni na jaře.  
Čeká se na další soud  
Uzavření Pražského hradu přitom Pražanům vadilo. Nejvíce byla vidět organizace Kverulant. Prezidenta 
nejprve dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Pak se rozhodla uspořádat na Pražském hradě 
shromáždění, kvůli kterému se začal situací zabývat městský soud.  
"Dospěl k závěru, že uzavření nemá oporu v zákoně, že Hrad je veřejné prostranství a že pořadatelé 
shromáždění nemusí žádat hradní správu o souhlas," říká zakladatel a ředitel Kverulanta Vojtěch 
Razima.  
Nyní už je areál přístupný, ale resort vnitra a Správa Pražského hradu výrok městského soudu rozporují. 
Spornou otázkou, zda jsou plochy na Pražském hradě veřejným prostranstvím, se bude zabývat Nejvyšší 
správní soud (NSS). Ministerstvo vnitra a Správa Pražského hradu podaly kasační stížnosti. NSS už podle 
své databáze řízení zahájil, ale zatím nerozhodl.  
"My jsme optimističtí, už tři roky před covidem totiž IPR (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, 
pozn. red.) mapoval všechny průchody Pražského hradu a nazval ho veřejným prostranstvím," sdělil MF 
DNES Razima.  

« zpět na obsah   
    
   

316. Kverulant.org: Špatný benzín a naftu prodávaly i prémiové značky, podívejte se 
kde      

10.10.2021  outsidermedia.cz - Vojtěch Razima  
klíčová slova: Kverulant  

 

Odkaz na originál   

Nově se v mapě padesáti míst, kde je lepší netankovat, objevily prémiové značky Benzina, Shell a OMV. 
Rakouská OMV dokonce dostala rekordní pokutu 1,5 milionu korun, za to, že prodávala směs 
obyčejného benzínu BA 95 a nafty jako prémiové, vysokooktanové palivo MaxxMotion 100 plus. Mapa i 
seznam byly sestaveny ze zdrojů České obchodní inspekce a aktualizovány 2. října 2021. S 
Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika a ušetřit tak na nádrži cca 
250 Kč.  
 

Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 
podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí, kde přesně naměřila 
nekvalitní pohonné hmoty a jaké závady zjistila. Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant 
svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI pokutou vyšší než 10 tisíc korun. Ten je 
řazen dle data provedení kontroly. Dole na této stránce také najdete pravděpodobnou příčinu 
pochybení a její možný dopad na motor.  

« zpět na obsah   
    
   

317. Kverulant.org: Kardinál Duka dnes prohrál další soud proti Kverulantovi      

23.10.2021  outsidermedia.cz - Jan Urban  
 

Odkaz na originál   

Kverulant minulý týden zveřejněl, že kardinál Duka převedl na svoji privátní nadaci další církevní 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-spatny-benzin-a-naftu-prodavaly-i-premiove-znacky-podivejte-se-kde/
https://outsidermedia.cz/kverulant-org-kardinal-duka-dnes-prohral-dalsi-soud-proti-kverulantovi/
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pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Duka se pokusil zabránit publikaci tohoto odhalení 
dalším předběžným opatřením. To mu dnes Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl.  
 

Hostivařské pozemky za čtvrt miliardy  
Dominik Duka na počátku roku 2021 na svoji soukromou nadaci převedl majetek církve v hodnotě 
nejméně 250 milionů korun. Tímto majetkem byly dva stavební pozemky v lukrativní lokalitě hlavního 
města Prahy. Jde o pozemek číslo 1768, který má výměru 14 418 m, a pozemek č. 1805, který má plochu 
16 654 m. Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na tehdy nově založenou 
soukromou nadaci Dominika Duky. Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na 
developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů 
bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, to už směnná smlouva s developerem 
neuvádí.  
 

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun  
Nyní Kverulant odhalil další problematický převod. Jde o pozemky číslo 119/1 až 119/12, pozemky 
699/10 až 699/55, 699/63 a 699/64 v pražský Bohnicích o celkové výměru 21 648 m. Dukově nadaci je 
darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké 
části volné a stavby tam stojící jsou lehké skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky jsou v 
metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení koresponduje i s platným 
územním plánem. Po konzultaci s developery odhaduje Kverulant cenu těchto pozemků na částku 
nejméně 170 milionů korun.  
Podle církevního práva je každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému 
diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominikovi Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že 
Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to dokládá podpisová doložka předmětné darovací 
smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou tam podepsáni tři naprosto shodní lidé.  
 

Nadace Arietinum  
Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická 
osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, mimo jiné, bývalý 
politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní nyní působí ve 
vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. Právě tito lidé budou disponovat 
značným majetkem nadace, ať už tímto majetkem budou byty, peníze nebo jakékoliv jiné plnění.  
V zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že vedení arcibiskupství bude mít vliv na 
jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po 
pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové 
správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.  
Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: "podpora 
náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a 
jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)". Toto pole je 
definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace 
byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout dva podstatné fakty. Za prvé o 
použití peněz nebude rozhodovat církev, ale Dukova privátní nadace. Za druhé Dukova nadace není 
nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými 
správci.  
 

Zákon o evidenci skutečných majitelů  
V úterý 1. června 2021 začal platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Mezi hlavní změny, které 
přinesl, patří zpřesnění definice skutečného majitele, relativně vysoké finanční a korporátní sankce při 
porušení stanovených povinností a automatický průpis informací z různých rejstříku, včetně rejstříku 
nadačního. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi zveřejněn v 
rejstříku skutečných majitelů jako majitel Nadace Arietinum. I z tohoto zápisu české státní autority lze 
dovodit, že předmětná nadace není majetkem Arcibiskupství pražského, ale toliko Dominika Duky.  
 

Další problematické okolnosti  
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Na obou výše popsaných transakcí je ještě několik dalších okolností, které nás utvrzují v přesvědčení, že 
jde o tunel. Tak především, pokud by církev chtěla mít vedeny pozemky v odděleném právním subjektu, 
mohla si takový subjekt založit s tím, že tento subjekt by jí byl, na rozdíl od soukromé Dukovy nadace, 
zcela podřízen.  
Podle církevního práva si měla Pražská arcidiecéze před převedením předmětného církevního majetku 
vyžádat souhlas Vatikánského úřadu Congregatio pro Clericis. Podle Kverulantových informací tak 
neučinila ani v jednom z obou případů.  
 

Kverulant píše do Vatikánu  
Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se v 
dubnu 2021 obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů 
korun mimo církev porušil kanonické právo. Kverulant chtěl věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za 
neplatnou a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře. To se však ještě nestalo a tak Duka v srpnu 
2021na svoji nadaci převedl další církevní pozemky. Proto Kverulant minulý týden napsal do Vatikánu 
znovu.  
 

Tři předběžná opatření  
Duka se snaží Kverulantovi zabránit v publikaci informací o tunelování církevního majetku opakovaně. 
Požádal soud o vydání hned tří předběžných opatření, které by to Kverulantovi nařídily. To poslední bylo 
podáno 18. října a následně 22. října zamítnuto. Obvodní soud pro Prahu 10, v odůvodnění zamítnutí 
mimo jiné píše: "Nelze totiž pominout ani to, že tématem předmětných článků je věc jednoznačně se 
týkající veřejného zájmu (nakládání s církevním majetkem v hodnotě stovek milionů korun) a že v 
článcích popisovaná skutková fakta mohou vyvolávat jisté pochybnosti či otázky. Skutečností totiž je, že 
byly zdarma převedeny pozemky s vysokou hodnotou z majetku církve do majetku nadace založené 
osobně žalobcem a). Nadace Arietinum má být sice podle zakládací listiny ovládána různými církevními 
hodnostáři, včetně žalobce a), ovšem předmětný článek (pravdivě) upozorňuje též na to, že v 
následujících pěti letech nebude možno změnit sestavu správní rady Nadace. Není zřejmé a žalobce a) 
to v návrhu na nařízení předběžného opatření nikterak nevysvětluje, jaké důvody vedly církev (její 
příslušnou součást), jejímž nejvyšším představitelem je žalobce a), k darování značného majetku právě 
Nadaci, jejímž zakladatelem a představitelem je rovněž osobně žalobce a). Není zřejmé, z jakých důvodů 
nadaci nezřídila přímo římskokatolická církev, respektive některá její instituce, a žalobce a) toto ani blíže 
neuvádí. A nelze přehlédnout ani skutečnost, že darované pozemky byly obratem směněny s dalším 
soukromým subjektem, přičemž výhodnost této transakce pro církev žalobce a) též nikterak 
nevysvětluje.  
 

Duka žaluje Kverulanta o tři miliony korun  
V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje "peněžní zadostiučině 
ní" ve výši 3 miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci 
této watchdogové organizace.  

« zpět na obsah   
    
   

318. Kverulant žádá Víta Rakušana, aby se omluvil za svoje výlety do Peru a na Nový 
Zéland za peníze daňových poplatníků      

04.11.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (11); org (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze 
daňových poplatníků.  
 

https://voxpopuliblog.cz/kverulant-zada-vita-rakusana-aby-se-omluvil-za-svoje-vylety-do-peru-a-na-novy-zeland-za-penize-danovych-poplatniku/
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Kverulant.org již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Proto se nedávno dotázal 
Poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech zákonodárci vyrazili. Odhalil, že Vít Rakušan si v roce 
2018 zaletěl na výlet do Peru a Kolumbie a v roce 2019 pak do Austrálie a na Nový Zéland. Obě tyto 
cesty stály daňové poplatníky téměř 400 tisíc korun. Kverulant nyní po Rakušanovi žádá omluvu a 
vrácení části peněz.  
Kverulant se dle zákona nedávno dotázal Poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech poslanci 
vyrazili. Kancelář sněmovny mu sdělila, že vyhledání všech cest bude rozsáhlé a drahé . Prý na to 
potřebuje celkem 24 hodin a za hodinu práce si naúčtovala 400 Kč. Kverulant tak musel zaplatit 9600 Kč 
. Za to získal přehled všech poslaneckých cest od roku 2017 do roku 2021.  
Poslanci cestovali usilovně. V roce 2018 stály jejich cesty 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 
milionu. To je průměrně 102 tisíc na jednoho poslance a rok. V roce 2020 frenetické cestování zastavila 
koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun.  
Kolumbie a Peru  
Mezi poslaneckými cestami jich několik vzbuzuje značné rozpaky. Na prvním místě jsou to cesty Víta 
Rakušana. V prvním případě navštívil Rakušan na týden Kolumbii a Peru. Stalo se tak v květnu 2018. 
Společnost mu dělali Jaroslav Bžoch z ANO, člen předsednictva SPD Jaroslav Holík a Lubomír Zaorálek z 
ČSSD. Deklarovaným důvodem výletu bylo "jednání s partnerským výborem a představiteli dalších 
institucí" . Z cesty sice byla vypracována zpráva o tom, s kým "důležitým" se naši zákonodárci sešli, ale 
Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že šlo především o výlet do exotických zemí. Ve zprávě se uvádí: 
"Rozhovory s peruánskými partnery se soustředily na témata parlamentní dimenze bilaterálních vztahů, 
různých forem podpory rozvoje obchodních vztahů, pozorovatelské role ČR v Tichomořské alianci, 
mezinárodnímu úsilí o upevnění demokracie, boje proti korupci a drogám a peruánským ambicím na 
členství v OECD." Vztahy z Peru opravdu nejsou osou naší zahraniční politiky.  
Kverulant je přesvědčen, že k nějakým jednáním skutečně došlo, ale hlavním a skutečným účelem cesty 
byla turistika. Vždyť výlety poslanců do Kolumbie nebo do Peru naší republice zjevně nic nepřinášejí. V 
roce 2010 se poslanci vydali za naše peníze na peruánské Machu Picchu. Tehdy zákonodárci vyslali mezi 
indiány poslance Dlouhého, Červenku, Látku, Mlčáka, Rujbrovou a Mallotovou. Kverulant protestoval, 
ale výlet na Machu Picchu za peníze daňových poplatníků se opakoval i v roce 2019. Připojil se k němu i 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Poslanci strávili jistě hezké chvíle i v městečku 
Cuzco, které je turistickou vstupní branou na Machu Picchu. Ale poslanci tam prý nebyli kvůli Machu 
Picchu. Toužili se tam údajně setkat se starostou Cuzca Victorem Boluartem Medinou. Přísně vzato však 
pan Medina v době návštěvy české parlamentní delegace starostou nebyl. Národní volební porota jej 
tehdy odvolala z funkce starosty právě kvůli odsouzení za machinace s veřejnými penězi. Další 
podrobnosti naleznete v kauze Poslanci na výletech za peníze daňových poplatníků  
Výlet Víta Rakušana a jeho kolegů do Kolumbie a Peru nás stál 646 tisíc korun. To je na jednoho 
poslance 162 tisíc korun. Navíc Vít Rakušan, stejně jako kolegové, dostali na cestu ještě stravné. V 
Rakušanově případě to činilo 16 595 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat 
jen 7227 korun. A přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v 
hotelech s plnou penzí.  
Austrálie a Nový Zéland  
V roce 2019 si Vít Rakušan vyrazil k protinožcům. Tentokrát ho doprovázeli kolegové Marek Benda z 
ODS, Ondřej Veselý z ČSSD, pirát Vojtěch Pikal a opět Jaroslav Bžoch z ANO. Ten poslední se na svém 
facebookovém profilu pochlubil selfíčkem z tohoto výletu.  
Cesta proběhla od 15. do 26. listopadu 2019 a deklarovaným důvodem bylo opět "jednání s 
partnerským výborem a představiteli dalších institucí" Podle zprávy, kterou o cestě Poslanecká 
sněmovna vydala, proběhlo několik jednání. Prý "hlavními tématy jednání byly možné rozšíření smluvní 
základny a prohlubování bilaterálních politických vztahů, bezpečnostní otázky na mezinárodní úrovni, 
vliv Číny v regionu jihovýchodní Asie, vývoj v pacifickém regionu, možné formy spolupráce v jednotlivých 
odvětvích (zemědělství, obrana, kybernetická bezpečnost, energetická politika, Program pracovní 
dovolené), podpora Dohody o volném obchodu EU s Novým Zélandem a EU s Austrálií, dopad brexitu na 
vzájemné obchodní aktivity".  
Kverulant je přesvědčen, že pohádce o tom, že skutečným cílem jedenáctidenního výletu k protinožcům 
bylo " prohlubování bilaterálních politických vztahů", by neuvěřil ani pohádkář Bohumil Říha, autor 
knihy se signifikantním názvem "Vítek na výletě".  
Výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na jeden a 
čtvrt milionu korun. Za Víta Rakušana jsme zaplatili 210 tisíc korun. Navíc Rakušan, stejně jako kolegové, 
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opět dostal na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 25 245 korun, přestože podle zákona 
o cestovních náhradách měl dostat jen 11 350 korun. A přestože je i v tomto případě pravděpodobné, že 
po celou dobu pobytu byl ubytován v hotelech s plnou penzí.  
Vít Rakušan byl v 8. volebním období, tedy od roku 2017 do 2021, v zahraničí jen třikrát. Vedle výletu do 
Peru a Kolumbie a pak do Austrálie a na Nový Zéland, byl Rakušan i na pravděpodobně jediné skutečně 
pracovní cestě, když byl s dalšími deseti poslanci na třídenní studijní návštěvě v NATO v Bruselu a v 
SHAPE v Monsu. Celkové náklady této cesty činily 64 tisíc korun.  
Kverulant dnes odeslal Vítu Rakušanovi dopis. Požaduje v něm, aby se za oba soukromé výlety, které si 
nechal zaplatit z peněz daňových poplatníků, veřejně omluvil a aby do státního rozpočtu vrátil celkem 
41 841 korun, které dostal vyplaceny na "stravném" za obě cesty.  
Oba Rakušanovy výlety stály daňové poplatníky 371 tisíc korun. Ve státním rozpočtu je to jistě velmi 
zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní demokracii však zanedbatelné není. Proto chce 
Kverulant věřit, že se Rakušan ke svému pochybení postaví čelem a nebude opíjet veřejnost 
prohlášeními o obrovském přínosu obou cest pro naši zahraniční politiku. Pokud nová vládní koalice 
myslí svoje sliby o nové, slušné a nekorupční politice skutečně vážně, měl by jeden z lídrů vládní koalice 
jít příkladem, skutečně se omluvit a peníze vrátit.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

319. Kverulant.org: Podle státního úřadu pro normy není bezpečnostní norma na 
veřejná dětská hřiště závazná      

11.11.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (7); Kverulantovi (2); org (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim 
vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org mnoho let prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti 
poskytoval zdarma. To se částečně podařilo, ale některé závazné normy mezi nimi chybí. Například 
norma určující bezpečnostní požadavky na veřejná dětská hřiště. Státní Česká agentura pro 
standardizaci (ČAS) totiž tuto normu nepovažuje za závaznou. Kverulant proti tomu protestuje, protože 
norma závazná je. Nezveřejnění normy na bezpečnost veřejných dětský hřišť je však jen špičkou 
ledovce. Stát dluží veřejnosti uveřejnění několika tisíců norem. Kverulant píše na ČAS a všem 
zákonodárcům, aby urychleně sjednali nápravu a umožnili bezplatný přístup skutečně ke všem 
závazným normám. Pomozte Kverulantovi v zápase s rigidním státem alespoň symbolickým darem.  
 

Norma ČSN EN 1176-1 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení a povrchy veřejného 
dětského hřiště, přesto ji nelze bezplatně získat na stánkách ČAS. Na dotaz, proč tomu tak je, 
odpověděla vedoucí oddělení péče o zákazníky ČAS Ing. Ivana Kolínská: "Podle informací, které máme k 
dispozici od jednotlivých sponzorů, uvedená norma není závazná. Ani jeden ze sponzorů (vesměs 
ministerstev) ve svém seznamu závazných norem neuvedl právní předpis ČR, ve kterém by byl odkaz na 
tuto normu." Úřednice z ČAS se ještě pokusila přehodit část práce úřadu na tazatele: "Pokud jste 
přesvědčen o tom, že norma závazná je – tzn. existuje výlučný odkaz na tuto normu v konkrétním 
zákoně nebo vyhlášce, obraťte se na tvůrce tohoto právního předpisu – konkrétní ministerstvo. "  
Norma na bezpečnost veřejných dětských hřišť samozřejmě závazná je. Jde totiž o takzvanou určenou 
normu. Tedy o normu, o které nařízení vlády či jiný závazný předpis stanoví, že je závazná. V tomto 
případě jde o nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Podle tohoto nařízení jsou závazné všechny normy, které se 
bezprostředně týkají: "prostředků lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s 
omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 
cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)"  
V roce 2018 Kverulant zaplatil studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování 
stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Vedle již uvedených určených norem se tak děje i 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-podle-statniho-uradu-pro-normy-neni-bezpecnostni-norma-na-verejna-detska-hriste-zavazna/
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prostřednictvím norem harmonizovaných. Určených norem je 800 a vedle nařízení vlády jsou určeny 
dalšími deseti předpisy. Harmonizovanou normou je pak taková česká technická norma, která zcela 
přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 
právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Celkový 
a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro 
technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 
technických norem. Přitom v listopadu 2021 bylo zveřejněno jen asi 750 norem.  
Kverulant píše na ČAS a všem zákonodárcům, aby urychleně sjednali nápravu a umožnili bezplatný 
přístup skutečně ke všem závazným normám. Úředníci ČAS by měli provést důslednou inventuru 
harmonizovaných a určených norem a následně chybějící tisíce norem zveřejnit. A poslanci by měli na 
tento proces dohlédnout.  
Pomozte Kverulantovi v zápase s arogantními státními úředníky, jakkoliv malým za to však pravidelným 
darem.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

Výhradně pětihvězdičkové hotely, žáby i šneci při opulentních hostinách a let s Emirates v business 
class… Právě tak na svou poslední cestu do Vietnamu vzpomíná pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Problém 
je, že nešlo o rozlučku se svobodou. Za vietnamskými komunisty letěli Bartoň a jeho čtyři soudruzi ze 
sněmovny pracovně, tím pádem se jim na cestu za skoro milion korun museli složit daňoví poplatníci. V 
případě piráta Bartoně zaujme i to, že si po návratu z "náročné" sedmidenní služebky neváhal naúčtovat 
i stravné, a to ve výši skoro 16 tisíc korun. Kverulant.org považuje tuto poslaneckou cestu za ukázkový 
příklad okázalého papalášství, proto vyzval všechny účastníky zájezdu, aby se za cestu omluvili a vrátili 
peníze. Nové vedení Poslanecké sněmovny vyval, aby pravidla pro cesty poslanců zpřísnila.  
 

Od 3. do 10. června roku 2018 se uskutečnila cesta pěti poslanců do Vietnamské socialistické republiky. 
Deklarovaným cílem bylo "jednání s partnerským výborem". Exotického výletu se zúčastnili poslanci 
Vojtěch Filip (KSČM), Václav Klaus mladší (tehdy ještě ODS, později Trikolora), Zuzana Majerová 
Zahradníková (tehdy také ještě ODS, později také Trikolora) a Lubomír Volný (tehdy ještě SPD Tomia 
Okamury, později Volný blok). Ke čtyřem představitelům politického suterénu se přidal i pirát Lukáš 
Bartoň. Patrně si tak vyložil pirátský slogan z podzimních voleb roku 2017: "Pusťte nás na ně!"  
"Cestou z Dubaje byly turbulence, tak jsem se musel připoutat v baru," líčí zážitky ze své služební cesty 
do Vietnamu někdejší pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Jak bezelstně popsal ve své cestovatelské 
přednášce na YouTube kanálu "Piráti Personální odbor", byznys třídou letěl tento mladý muž v červnu 
2018 vůbec poprvé. Na důkaz toho, že nyní již i pan Bartoň patří k elitě, která si létá s Emirates, navíc 
ještě první třídou, přidal do své prezentace fotky: nechybí rohový gauč s pásy ani rozesmátá 
barmanka/letuška.  
Letenky do I. třídy  
Zjistit, proč je cestování byznys třídou jen pro elity, není obtížné. Stačí otevřít libovolný vyhledávač s 
letenkami. Letecká společnost Emirates, dlouhodobě považovaná za vůbec nejprestižnější, si za business 
class na lince Dubaj–Praha (v červnu 2021) účtuje cca 55 000 korun. Běžná letenka na stejný termín 
nestojí ani desetinu. Je ale pravda, že v ekonomy třídě chybí gaučích i bar, takže pan Bartoň a jeho 
soudruzi by cestou do Vietnamu jen těžko hledali, kde se "přikurtovat" při turbulencích.  
Vietnamskou cestu piráta Bartoně jsme si začali popisovat od konce. Vraťme se ale na úplný začátek. To 
jsme na konci října požádali Kancelář Poslanecké sněmovny (KPS), aby nám podle zákona 106 dodala 
odpovědi na naše otázky ohledně služebních cest poslanců. Dokument nám přišel až poté, co Kverulant 
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na účet KPS poukázal požadovaných 9600 korun, což má souviset s rozsáhnou prací, která byla potřeba 
k vyhledání potřebných dokladů.  
Nadstandardní stravné  
V získaném seznamu poslaneckých cest se Vietnam vyjímal na první pohled. A nejde jen o samotnou 
destinaci, zhusta vyhledávanou těmi, kdo touží po levném sexuálním povyražení. Sedmidenní cesta 
pětice poslanců totiž vyšla na těžko uvěřitelných 783 025 korun. Navíc si poslanci za cestu naúčtovali 
stravné. To si zákonodárci nárokují přibližně 2,5násobně vyšší, než kolik by za stejnou cestu dostal běžný 
zaměstnanec. Souvisí to zřejmě s obavou, aby si zástupci naší země při jednáních a pracovních 
schůzkách se svými protějšky v drahých zemích nemuseli doplácet pracovní obědy a kávu ze svého 
skromného poslaneckého platu.  
Bohužel při stanovení pravidel pro účtování vysokého stravného zřejmě nikdo nepředpokládal, že by 
poslanci toto privilegium bezostyšně zneužívali. Že by si účtovali stravné i tací, kteří si – jako pan Bartoň 
– pochvalují, jak dobře se o ně na jejich "služebce" hostitelé starali. "Měli jsme šneky, žáby, prostě snažil 
jsem se toho ochutnat co nejvíc," pochvaluje si plný břich plzeňský pirát a své kulinářské zážitky dokládá 
mnoha fotkami. Hloupé mu není ani to, že účtuje všech sedm dní své služebky. Přesto, že strávil 
dopravou tam a zpět dva dny, a jeden den měl osobní volno. I tak si po návratu domů nárokuje všech 
sedm dnů a účtuje si 15 736 Kč. V této souvislosti připomeňme, že na vietnamské dobrodružství se spolu 
s ním vydalo hned pět poslaneckých šikulů.  
Poslanec Filip ztracený v Moskvě  
"Nevím, kdo to vymyslel, ale cestou tam jsme letěli Aeroflotem. Při přestupu v Moskvě jsme nějak 
ztratili Filipa," popisuje ve své fenomenální cestovatelské video přednášce pirát Lukáš a se svými diváky 
nadšeně sdílí fotky, ze kterých je zřejmé, že v Moskvě ztracený komunista Vojtěch Filip zbytku tzv. 
školského výboru nijak nechyběl. "Velitelem naší skvadry byl tehdejší člen ODS Václav Klaus mladší," 
komentuje vlastní gastro-selfie Bartoň a pokračuje: "Vzal si sebou tehdejší členku strany ODS Zuzanu 
Majerovou-Zahradníkovou, aby ho doplnila." Na fotce vidíme zrzavou cestovatelku, jak si z mísy 
uprostřed stolu vybírá dobrotu, kterou by doplnila na talíř. "Je tam s námi ještě Lubomír Volný, tehdy 
byl v SPD. Teď už jsou všichni jinde, jen já zůstal ve své původní straně," libuje si zásadový pirát nad 
fotkou z prvního dne cesty, kterou jemu i ostatním poslancům zaplatili tuzemští daňoví poplatníci.  
Hned příští dopoledne se Vojtěch Filip k parlamentní delegaci nakrátko připojil. Poslance totiž čekala 
návštěva komunistického parlamentu, což je podle hodnocení pana Bartoně moc zajímavá, moderní 
budova s pěknou (komunistickou) výzdobou. "Zatím co jsme si vyměňovali zdravice s našimi protějšky, 
Filip zase zmizel," popisuje Bartoň, jak Filipa přijala hlavní tajemnice vietnamské komunistické strany a 
předsedkyně parlamentu Nguy?n Th? Kim Ngân.  
Než budeme pokračovat v příběhu cesty našich parlamentních výtečníků, věnujme pár řádek 
neustálému mizení Vojtěcha Filipa. Zdá se, že tento měl ve Vietnamu nějakou svou speciální misi. V této 
souvislosti není od věci zmínit temný příběh o korupci nejhrubšího zrna, se kterým přišel server Seznam 
Zprávy. Zdislava Pokorná v něm popisuje, jak se Filip snažil ve Vietnamu přijít k penězům za 
zprostředkování stavby Dětské nemocnice.  
"Nabitý program”  
Brzy po úvodu svého vyprávění se Lukáš Bartoň polituje, jak nabitý program s kolegy měli. Některý den, 
považte, měli dokonce čtyři schůzky! Jak složitá jednání s komunisty ve Vietnamu byla, popsal hned v 
další pasáži svého vyprávění: "Vyměňovali jsme si různé zdravice typu: ‚My jsme rádi, že jsme k vám 
přijeli,‘ a oni zase ‚My jsme rádi, že jste k nám přijeli…‘" Jak se ukáže v dalším vyprávění, do "náročného 
programu" započítává pan poslanec i návštěvu jakéhosi jezera Ohnivého meče, pijatiku s místními Čechy 
v pivovaru nebo večeři s nejbohatším vietnamským podnikatelem. A co by to bylo za služebku, kdyby 
nebyl alespoň jeden den volna! Tehdy si pirát Bartoň půjčil skútr a skotačil na něm po okolí.  
Pětihvězdičkový hotel  
Jak známo, Vietnam se stal vyhlášenou dovolenkovou destinací mimo jiné pro své příznivé ceny, 
například za ubytování. Kdyby poslanci jeli soukromě, zřejmě by se při výběru hotelu pohybovali v 
kategorii kolem 300 korun za noc. Podle srovnávače Booking.com je v těchto cenách k dispozici řada 
velmi pěkných a dobře hodnocených hotelů. Jenže zástupci České republiky se spokojí jen s tím 
nejlepším. Například v Danangu, kam se z Hanoje samozřejmě přepravili vnitrostátním letem, bydleli v 
luxusním pětihvězdičkovém hotelu "Novotel Premier Han River", kde noc vyjde cca na 1700 korun. Co 
na tom, že jen pár metrů od něj stojí krásný Star City Hotel & Apartments, který je k dispozici za 400 
korun!  
Když jsme na konci letošního října poslali KPS svých deset otázek ohledně poslaneckých cest, zajímali 
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jsme se i o typ ubytování. Dozvěděli jsme se toto: "Výběr (hotelu) provádí zaměstnankyně odboru 
mezinárodních vztahů KPS, a to na základě spolupráce s českými zastupitelskými úřady." Zdálo by se 
tedy, že poslanci na výběr svého ubytování nemají žádný vliv a "nezbude" jim nic jiného než se smířit s 
tím, co jim zařídí jiní. V této souvislosti se nabízí citace z e-mailu, který nám přišel v souvislosti s 
nedávno zveřejněnou kauzou Vítkova cesta . Pisatel, skrytý pod iniciálami MK (přeje si zůstat v 
anonymitě, ale identitu známe), pracoval na jedné z našich ambasád a v této souvislosti píše: "Poslanci 
musí odjet z dané země plně spokojení, aby potom někde po parlamentních kuloárech nešířili zvěsti, že 
tam ten daný ambasador není člověk na svém místě, aby se to nedoslechli náhodou na Ministerstvu 
zahraničních věcí. Takže všechno musí být vyžehleno do detailů." Proto, jak dál uvádí MK, české 
ambasády za naše poslance i senátory platí obědy i večeře ze svých vlastních peněz, přestože tito mají 
na své cesty diety. Nakonec to ale stejně raději platí ambasadoři, obchodní radové atd. ze svých 
vlastních peněz, protože si nikdo nedovolí říci poslanci, aby si tu večeři zaplatil sám. "Poslanci prostě 
jedou na výlet a běhají tam kolem nich lidé z ambasády k jejich plné spokojenosti. Místo toho, aby dělali 
něco užitečného pro republiku, tak fungují jako průvodci výletníků," píše Kverulantovi MK.  
Přehled všech poslaneckých cest od roku 2017 do roku 2021  
Poslanci cestovali usilovně. V roce 2018 stály jejich cesty 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 
milionu. To je průměrně 102 tisíc na jednoho poslance a rok. V roce 2020 frenetické cestování zastavila 
koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun. Přehled všech 
poslaneckých cest od roku 2017 do roku 2021 naleznete zde  
Výzva Poslanecké sněmovně  
Při celé přednášce Lukáše Bartoně nás velmi iritovalo, s jakou pokřivenou samozřejmostí a sebejistotou 
tento původně akademický pracovník popisuje naprosto flagrantní plýtvání veřejnými prostředky. Na 
základě celého příběhu této vykutálené poslanecké pětky, z níž už naštěstí žádný v Poslanecké 
sněmovně nesedí, jsme vyzvali současné vedení PS ke změně pravidel pro schvalování cest a vyplácení 
"diet". Jen těžko nás někdo přesvědčí o tom, že vykukové Bartoň, Klaus, Majerová-Zahradníková, Volný 
a Filip odvedli pro naši republiku při své vietnamské misi vůbec nějakou práci. A pokud skutečně ano, že 
byla významnější, než by ji zvládl jeden jediný z ČR vyslaný poslanec. Jsme si zcela jisti, že rozhodně není 
ve veřejném zájmu, aby se naši poslanci na služebních cestách chovali jako milionář z filmu Dědictví 
aneb Kurvahošigutntág, aby bydleli výhradně v pětihvězdičkových hotelech, stravovali se jen vybranými 
pochutinami, jako jsou šneci nebo žabky, aby si létali byznys třídou a ještě si po návratu domů vyúčtovali 
"stravné" vulgo bonus 16 000 korun, což je mimo jiné v našich podmínkách stále pro mnohé z nás v 
dělnických pozicích čistý příjem za celý měsíc, nikoliv odměna z eráru na závěr pěkné sedmidenní 
dovolené v exotické destinaci.  
Počátkem listopadu 2021 si poslanci v tajné volbě na ustavující schůzi nové sněmovny do svého čela 
zvolili kandidátku SPOLU Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Nová předsedkyně v projevu po svém 
zvolení směrem k veřejnosti uvedla: "Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru 
parlamentu, tedy v Poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v 
tomto být v čele těch, kteří se o to snaží." Kverulant chce věřit, že nová předsedkyně výlety poslanců do 
exotických destinací za peníze daňových poplatníků a nadstandartní proplácení diet skutečně omezí.  
Poslanci vraťte peníze  
Kverulant také vyzval každého účastníka zájezdu do Vietnamu, který si nechali zaplatit z peněz 
daňových poplatníků, k veřejné omluvě a k vrácení částky 156 605 korun do státního rozpočtu.  
Výlet do Vietnamské socialistické republiky stál daňové poplatníky 783 025 korun. Ve státním rozpočtu 
je to jistě velmi zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní demokracii však zanedbatelné 
není. Kverulant chce věřit, že se zejména Piráti ke svému pochybení postaví čelem a nebudou opíjet 
veřejnost prohlášeními o obrovském přínosu cesty pro naši zahraniční politiku.  
Vojtěch Razima  
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Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 26. 11. 2021 15:31  
 

Výhradně pětihvězdičkové hotely, žáby i šneci při opulentních hostinách a let s Emirates v business 
class… Právě tak na svou poslední cestu do Vietnamu vzpomíná pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Problém 
je, že nešlo o rozlučku se svobodou. Za vietnamskými komunisty letěli Bartoň a jeho čtyři soudruzi ze 
sněmovny pracovně, tím pádem se jim na cestu za skoro milion korun museli složit daňoví poplatníci. V 
případě piráta Bartoně zaujme i to, že si po návratu z "náročné" sedmidenní služebky neváhal naúčtovat 
i stravné, a to ve výši skoro 16 tisíc korun. Kverulant.org považuje tuto poslaneckou cestu za ukázkový 
příklad okázalého papalášství, proto vyzval všechny účastníky zájezdu, aby se za cestu omluvili a vrátili 
peníze. Nové vedení Poslanecké sněmovny vyzval, aby pravidla pro cesty poslanců zpřísnila.  
Od 3. do 10. června roku 2018 se uskutečnila cesta pěti poslanců do Vietnamské socialistické republiky. 
Deklarovaným cílem bylo "jednání s partnerským výborem". Exotického výletu se zúčastnili poslanci 
Vojtěch Filip (KSČM), Václav Klaus mladší (tehdy ještě ODS, později Trikolora), Zuzana Majerová 
Zahradníková (tehdy také ještě ODS, později také Trikolora) a Lubomír Volný (tehdy ještě SPD Tomia 
Okamury, později Volný blok). Ke čtyřem představitelům politického suterénu se přidal i pirát Lukáš 
Bartoň. Patrně si tak vyložil pirátský slogan z podzimních voleb roku 2017: "Pusťte nás na ně!"  
"Cestou z Dubaje byly turbulence, tak jsem se musel připoutat v baru," líčí zážitky ze své služební cesty 
do Vietnamu někdejší pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Jak bezelstně popsal ve své cestovatelské 
přednášce na YouTube kanálu "Piráti Personální odbor", byznys třídou letěl tento mladý muž v červnu 
2018 vůbec poprvé. Na důkaz toho, že nyní již i pan Bartoň patří k elitě, která si létá s Emirates, navíc 
ještě první třídou, přidal do své prezentace fotky: nechybí rohový gauč s pásy ani rozesmátá 
barmanka/letuška.  
 

Letenky do I. třídy  
Zjistit, proč je cestování byznys třídou jen pro elity, není obtížné. Stačí otevřít libovolný vyhledávač s 
letenkami. Letecká společnost Emirates, dlouhodobě považovaná za vůbec nejprestižnější, si za business 
class na lince Dubaj–Praha (v červnu 2021) účtuje cca 55 000 korun. Běžná letenka na stejný termín 
nestojí ani desetinu. Je ale pravda, že v ekonomy třídě chybí gaučích i bar, takže pan Bartoň a jeho 
soudruzi by cestou do Vietnamu jen těžko hledali, kde se "přikurtovat" při turbulencích.  
Vietnamskou cestu piráta Bartoně jsme si začali popisovat od konce. Vraťme se ale na úplný začátek. To 
jsme na konci října požádali Kancelář Poslanecké sněmovny (KPS), aby nám podle zákona 106 dodala 
odpovědi na naše otázky ohledně služebních cest poslanců. Dokument nám přišel až poté, co Kverulant 
na účet KPS poukázal požadovaných 9600 korun, což má souviset s rozsáhnou prací, která byla potřeba 
k vyhledání potřebných dokladů.  
 

Nadstandardní stravné  
V získaném seznamu poslaneckých cest se Vietnam vyjímal na první pohled. A nejde jen o samotnou 
destinaci, zhusta vyhledávanou těmi, kdo touží po levném sexuálním povyražení. Sedmidenní cesta 
pětice poslanců totiž vyšla na těžko uvěřitelných 783 025 korun. Navíc si poslanci za cestu naúčtovali 
stravné. To si zákonodárci nárokují přibližně 2,5násobně vyšší, než kolik by za stejnou cestu dostal běžný 
zaměstnanec. Souvisí to zřejmě s obavou, aby si zástupci naší země při jednáních a pracovních 
schůzkách se svými protějšky v drahých zemích nemuseli doplácet pracovní obědy a kávu ze svého 
skromného poslaneckého platu.  
Bohužel při stanovení pravidel pro účtování vysokého stravného zřejmě nikdo nepředpokládal, že by 
poslanci toto privilegium bezostyšně zneužívali. Že by si účtovali stravné i tací, kteří si – jako pan Bartoň 
– pochvalují, jak dobře se o ně na jejich "služebce" hostitelé starali. "Měli jsme šneky, žáby, prostě snažil 
jsem se toho ochutnat co nejvíc," pochvaluje si plný břich plzeňský pirát a své kulinářské zážitky dokládá 
mnoha fotkami. Hloupé mu není ani to, že účtuje všech sedm dní své služebky. Přesto, že strávil 
dopravou tam a zpět dva dny, a jeden den měl osobní volno. I tak si po návratu domů nárokuje všech 
sedm dnů a účtuje si 15 736 Kč. V této souvislosti připomeňme, že na vietnamské dobrodružství se spolu 
s ním vydalo hned pět poslaneckých šikulů.  
 

Poslanec Filip ztracený v Moskvě  

https://literarky.cz/civilizace/2169-vylet-peti-poslancu-do-vietnamu-za-milion-korun-z-kapes-danovych-poplatniku
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"Nevím, kdo to vymyslel, ale cestou tam jsme letěli Aeroflotem. Při přestupu v Moskvě jsme nějak 
ztratili Filipa," popisuje ve své fenomenální cestovatelské video přednášce pirát Lukáš a se svými diváky 
nadšeně sdílí fotky, ze kterých je zřejmé, že v Moskvě ztracený komunista Vojtěch Filip zbytku tzv. 
školského výboru nijak nechyběl. "Velitelem naší skvadry byl tehdejší člen ODS Václav Klaus mladší," 
komentuje vlastní gastro-selfie Bartoň a pokračuje: "Vzal si sebou tehdejší členku strany ODS Zuzanu 
Majerovou-Zahradníkovou, aby ho doplnila." Na fotce vidíme zrzavou cestovatelku, jak si z mísy 
uprostřed stolu vybírá dobrotu, kterou by doplnila na talíř. "Je tam s námi ještě Lubomír Volný, tehdy 
byl v SPD. Teď už jsou všichni jinde, jen já zůstal ve své původní straně," libuje si zásadový pirát nad 
fotkou z prvního dne cesty, kterou jemu i ostatním poslancům zaplatili tuzemští daňoví poplatníci.  
Hned příští dopoledne se Vojtěch Filip k parlamentní delegaci nakrátko připojil. Poslance totiž čekala 
návštěva komunistického parlamentu, což je podle hodnocení pana Bartoně moc zajímavá, moderní 
budova s pěknou (komunistickou) výzdobou. "Zatím co jsme si vyměňovali zdravice s našimi protějšky, 
Filip zase zmizel," popisuje Bartoň, jak Filipa přijala hlavní tajemnice vietnamské komunistické strany a 
předsedkyně parlamentu Nguy?n Th? Kim Ngân.  
Než budeme pokračovat v příběhu cesty našich parlamentních výtečníků, věnujme pár řádek 
neustálému mizení Vojtěcha Filipa. Zdá se, že tento měl ve Vietnamu nějakou svou speciální misi. V této 
souvislosti není od věci zmínit temný příběh o korupci nejhrubšího zrna, se kterým přišel server Seznam 
Zprávy.  

« zpět na obsah   
    
   

322. POSLANCI NA VÝLETECH ZA PENÍZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ      

27.11.2021  novarepublika.cz - Peníze Daňových Poplatníků  
klíčová slova: Kverulant (5); org (5)  

 

Odkaz na originál   

Mnozí zákonodárci si z Poslanecké sněmovny učinili cestovní kancelář do exotických destinací za peníze 
daňových poplatníků.  
 

Zdroj: Kverulant, za Kverulantův tým PK a VR, fotokoláž: Kverulant.org  
Kverulant.org již dvakrát přistihl poslance na výletě na Machu Picchu. Také odhalil, že Vít Rakušan si v 
roce 2018 zaletěl do Peru a Kolumbie a v roce 2019 pak do Austrálie a na Nový Zéland. Obě tyto cesty 
stály daňové poplatníky téměř 400 tisíc korun. Jiný výlet pěti poslanců do Vietnamu v roce 2018 nás stál 
skoro milion korun. Kverulant považuje všechny tyto cesty za ukázkový příklad okázalého papalášství, 
proto vyzval všechny účastníky zájezdů, aby se za cestu omluvili a vrátili peníze. A vedení Poslanecké 
sněmovny už několikrát vyzval, aby pravidla pro cesty poslanců zpřísnila. Už roky se s kverulantskou 
vytrvalostí snažíme krotit papalášské manýry. Prosíme, podpořte nás alespoň symbolickým darem.  
 

"Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků."  
Již jednou bylo cílem Kverulanta donutit výletníky vlastnoručně desetkrát opsat větu "Nemám jezdit na 
drahé výlety za peníze daňových poplatníků" a také vrátit peníze, když se v roce 2010 vydali za naše 
peníze na Machu Picchu. Tohoto cíle se Kverulantovi i přes slib, že už se podobné chování nebude 
opakovat, nepodařilo dosáhnout. I proto se výlet na Machu Picchu za peníze daňových poplatníků v roce 
2019 opakoval. Delegaci poslanců kontrolního výboru tentokrát vedl dokonce prezident Nejvyššího 
kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. I jej Kverulant vyzval, aby vrátil peníze za tento výlet a desetkrát 
opsal větu "Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků". Prezident NKÚ sice 
požadovanou větu neopsal, ale Kverulant věří, že i jeho výzvy přispěly k tomu, aby papaláši jezdili na 
výlety za peníze daňových poplatníků o trochu méně.  
 

Machu Picchu 2010  
Oficiální parlamentní delegace podnikla počátkem března 2010 výlet do Peru. Udatní zákonodárci vyslali 
mezi indiány poslance Dlouhého, Červenku, Látku, Mlčáka, Rujbrovou a Mallotovou. Výkvět českého 

https://www.novarepublika.cz/2021/11/poslanci-na-vyletech-za-penize-danovych-poplatniku
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národa se zúčastnil dokonce i zasedání komise pro andské, amazonské a afroperuánské obyvatele.  
Byl nejvyšší čas zaletět do Peru, vždyť zdaleka ne všichni poslanci už tam byli. Přitom dobré vztahy s 
indiány jsou tradiční osou české zahraniční politiky. A Peru má jako největší světový exportér kokainu co 
nabídnout.  
 

Fotokoláž: Kverulant.org  
Poslanci přinesli naší zemi oběť, ale občané si toho neváží. Najdou se pochybovači, kteří si myslí, že šlo o 
soukromý výlet poslanců za peníze daňových poplatníků nedbale maskovaný jako pracovní cesta. 
Dokonce si myslí, že přínos pro Českou republiku není žádný. Mezi takové pochybovače patří i 
Kverulant.  
Cesta za indiány nás stála více než 1 400 000 Kč. To je přibližně 240 000 Kč na jednoho poslance za 
sedmidenní výlet. Běžná cena takového zájezdu v roce 2010 činila 65 000 Kč. Parlamentní zájezd tak byl 
předražen o více než 250 %.  
Ještě před volbami v roce 2010 vyzval Kverulant kontrolní výbor parlamentu, aby věc prošetřil a sjednal 
nápravu. Kverulant žádal vrácení částky ve výši přibližně 240 000 Kč každým poslancem do rozpočtu 
parlamentu. Kontrolní výbor minulého parlamentu odpověděl, že kontrolní výbor parlamentu nic 
kontrolovat nemůže, a rozhodně ne parlament:  
Zákon sice ukládá kontrolnímu výboru provádět kontrolu hospodárného čerpání finančních prostředků 
ze státního rozpočtu, ale podat žalobu pro nečinnost zákon Kverulantovi neumožňuje.  
Kverulant počkal na nové složení parlamentu a na nový kontrolní výbor a vyzval kontrolní výbor znovu. 
Podle volebních slibů by už v parlamentu neměli sedět oškliví papaláši, ale naprosto úžasní lidé, kteří 
rozhodně nefandí výletům do Peru za peníze daňových poplatníků. Kverulant byl upřímně zvědavý, jak 
se k tomu nový kontrolní výbor postaví. Překvapení se nekonalo. Z 15 oslovených členů nového 
kontrolního výboru odpověděl pouze poslanec Vít Němeček. Podle něj výlet posílil prestiž republiky, 
nová sněmovna starou kontrolovat nemůže, a jestli se nám to nelíbí, tak jsme měli jít k volbám.  
Poslanec Gazdík dokonce v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že se nic podobného jako výlet do Peru 
už dít nebude:  
Později to navíc zopakoval v korespondenci s Kverulantem:  
 

Machu Picchu 2019  
Poslanec Gazdík se hluboce mýlil. V květnu 2019 neodolala volání Machu Picchu delegace poslanců 
Parlamentu ČR. Ze sedmnáctičlenného kontrolního výboru odletělo do Jižní Ameriky pět poslanců. Ano, 
jde opět o ten samý kontrolní výbor, kterému zákon ukládá provádět kontrolu hospodárného čerpání 
finančních prostředků ze státního rozpočtu.  
Kromě předsedy kontrolního výboru Kubíčka letěl i místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS), člen 
výboru Přemysl Mališ (ANO), poslankyně Ivana Nevludová (dříve SPD, později nezařazená), která ve 
výboru skončila tři měsíce před cestou, a místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Ten letěl 
podle svých slov proto, že při cestách mimo Evropskou unii musí poslance vždy doprovázet někdo z 
vedení sněmovny.  
Připojil se i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Poslanci strávili jistě hezké chvíle i ve 
městě Cuzco, které je turistickou vstupní branou na Machu Picchu. Ale poslanci tam prý nebyli kvůli 
Machu Picchu. Toužili se tam údajně setkat se starostou Cuzca Victorem Boluartem Medinou. Přísně 
vzato však pan Medina v době návštěvy české parlamentní delegace starostou nebyl. Národní volební 
porota Medinu odvolala z funkce starosty právě kvůli odsouzení za machinace s veřejnými penězi. A aby 
té smůly nebylo málo, tak parlamentní delegaci zastihl přímo při výstupu ke kultovnímu inckému městu 
Machu Picchu reportér Radiožurnálu Janek Kroupa a natočil o tom video:  
Kverulant se dle zákona dotázal Poslanecké sněmovny, na kolik daňové poplatníky týdenní výlet pěti 
poslanců vyšel. Dozvěděl se, že to bylo přesně 750 000 Kč. Dle odpovědi zaplatili daňoví poplatníci pěti 
poslancům letenky, místní dopravu, ubytování v hotelech, stravné, pojištění a tlumočení. Náklady na 
exotickou dovolenou jednoho poslance nás tak vyšly na 150 tisíc korun. Kverulant požádal o posouzení 
této ceny specializovanou cestovní kancelář doJIŽNÍAMERIKY.cz. Ta reálné náklady na cestu jednoho 
poslance spočítala na necelých 73 tisíc korun. Celkové náklady tak měly činit maximálně 365 tisíc, a 
nikoliv tři čtvrtě milionu. Výlet byl více než dvakrát předražen.  
 

Zdroj Kverulant.org a cestovní kancelář doJIŽNÍAMERIKY.cz  
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Byla cesta prezidenta NKÚ na peruánské Machu Picchu ojedinělá?  
Kverulant pochybuje, že výlet prezidenta NKÚ na Machu Picchu byl jen ojedinělým výstřelkem. Proto se 
v listopadu 2021 zeptal NKÚ, kde všude jeho šéfové, tedy kolegium NKÚ od roku 2013 byli a kolik nás to 
stálo. Kolegium NKÚ tvoří prezident, viceprezidentka a 14 členů NKÚ. Poslanecká sněmovna volí členy 
kolegia NKÚ na návrh prezidenta NKÚ. Funkční období člena končí dosažením 65 let věku. Člen NKÚ 
nesmí zastávat jinou placenou funkci ani vykonávat výdělečnou činnost s výjimkou činnosti vědecké, 
pedagogické, literární, publicistické a umělecké.  
 

Kontrola cest poslanců za roky 2017 až 2021  
Na podzim 2021 se Kverulant dle zákona dotázal Poslanecké sněmovny, kam si v posledních letech 
poslanci vyrazili. Kancelář sněmovny mu sdělila, že vyhledání všech cest bude rozsáhlé a drahé. Prý na to 
potřebuje celkem 24 hodin a za hodinu práce si naúčtovala 400 Kč. Kverulant tak musel zaplatit 9600 Kč. 
Za to získal přehled všech poslaneckých cest od roku 2017 do roku 2021.  
Poslanci cestovali usilovně. V roce 2018 stály jejich cesty 18,8 milionu korun a v roce 2019 celkem 22,1 
milionu. To je průměrně 102 tisíc na jednoho poslance a rok. V roce 2020 frenetické cestování zastavila 
koronavirová krize, a tak v tomto roce za cesty už utratili pouhých 2,8 milionu korun.  
 

Vít Rakušan na výletě v Kolumbii a Peru  
 

Kresba Adolf Born / Vítek na výletě / Albatros / 1975  
Mezi poslaneckými cestami jich několik vzbuzuje značné rozpaky. Na prvním místě jsou to cesty Víta 
Rakušana. V prvním případě navštívil Rakušan na týden Kolumbii a Peru. Stalo se tak v květnu 2018. 
Společnost mu dělali Jaroslav Bžoch z ANO, člen předsednictva SPD Jaroslav Holík a Lubomír Zaorálek z 
ČSSD. Deklarovaným důvodem výletu bylo "jednání s partnerským výborem a představiteli dalších 
institucí". Z cesty sice byla vypracována zpráva o tom, s kým "důležitým" se naši zákonodárci sešli, ale 
Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že šlo především o výlet do exotických zemí. Ve zprávě se uvádí: 
"Rozhovory s peruánskými partnery se soustředily na témata parlamentní dimenze bilaterálních vztahů, 
různých forem podpory rozvoje obchodních vztahů, pozorovatelské role ČR v Tichomořské alianci, 
mezinárodnímu úsilí o upevnění demokracie, boje proti korupci a drogám a peruánským ambicím na 
členství v OECD." Vztahy s Peru opravdu nejsou osou naší zahraniční politiky.  
 

15. květen 2018 / Lima / Peru / Foto: Velvyslanectví ČR  
Kverulant je přesvědčen, že k nějakým jednáním skutečně došlo, ale hlavním a skutečným účelem cesty 
byla turistika. Vždyť výlety poslanců do Kolumbie nebo do Peru naší republice zjevně nic nepřinášejí.  
Výlet Víta Rakušana a jeho kolegů do Kolumbie a Peru nás stál 646 tisíc korun. To je na jednoho 
poslance 162 tisíc korun. Navíc Vít Rakušan, stejně jako kolegové, dostali na cestu ještě stravné. V 
Rakušanově případě to činilo 16 595 korun, přestože podle zákona o cestovních náhradách měl dostat 
jen 7227 korun. A přestože je nanejvýš pravděpodobné, že po celou dobu pobytu byli ubytováni v 
hotelech s plnou penzí.  
 

Vít Rakušan v Austrálii a Novém Zélandu  
V roce 2019 si Vít Rakušan vyrazil k protinožcům. Tentokrát ho doprovázeli kolegové Marek Benda z 
ODS, Ondřej Veselý z ČSSD, pirát Vojtěch Pikal a opět Jaroslav Bžoch z ANO. Ten poslední se na svém 
facebookovém profilu pochlubil selfíčkem z tohoto výletu.  
 

FB Jaroslava Bžocha 29.11.2019.  
Cesta proběhla od 15. do 26. listopadu 2019 a deklarovaným důvodem bylo opět "jednání s 
partnerským výborem a představiteli dalších institucí". Podle zprávy, kterou o cestě Poslanecká 
sněmovna vydala, proběhlo několik jednání. Prý "hlavními tématy jednání byly možné rozšíření smluvní 
základny a prohlubování bilaterálních politických vztahů, bezpečnostní otázky na mezinárodní úrovni, 
vliv Číny v regionu jihovýchodní Asie, vývoj v pacifickém regionu, možné formy spolupráce v jednotlivých 
odvětvích (zemědělství, obrana, kybernetická bezpečnost, energetická politika, Program pracovní 
dovolené), podpora Dohody o volném obchodu EU s Novým Zélandem a EU s Austrálií, dopad brexitu na 
vzájemné obchodní aktivity".  
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Kverulant je přesvědčen, že pohádce o tom, že skutečným cílem jedenáctidenního výletu k protinožcům 
bylo " prohlubování bilaterálních politických vztahů", by neuvěřil ani pohádkář Bohumil Říha, autor 
knihy se signifikantním názvem "Vítek na výletě".  
Výlet Víta Rakušana a jeho politických souputníků do Austrálie a na Nový Zéland nás přišel na jeden a 
čtvrt milionu korun. Za Víta Rakušana jsme zaplatili 210 tisíc korun. Navíc Rakušan, stejně jako kolegové, 
opět dostal na cestu ještě stravné. V Rakušanově případě to činilo 25 245 korun, přestože podle zákona 
o cestovních náhradách měl dostat jen 11 350 korun. A přestože je i v tomto případě pravděpodobné, že 
po celou dobu pobytu byl ubytován v hotelech s plnou penzí.  
Vít Rakušan byl v 8. volebním období, tedy od roku 2017 do 2021, v zahraničí jen třikrát. Vedle výletu do 
Peru a Kolumbie a pak do Austrálie a na Nový Zéland, byl Rakušan i na pravděpodobně jediné skutečně 
pracovní cestě, když byl s dalšími deseti poslanci na třídenní studijní návštěvě v NATO v Bruselu a v 
SHAPE v Monsu. Celkové náklady této cesty činily 64 tisíc korun.  
 

Omluva nebude  
Kverulant počátkem listopadu 2021 vyzval Víta Rakušana, aby se za oba soukromé výlety, které si nechal 
zaplatit z peněz daňových poplatníků, veřejně omluvil a aby do státního rozpočtu vrátil celkem 41 841 
korun, které dostal vyplaceny na "stravném" za obě cesty. To Rakušan mailem obratem odmítl. Uvedl, 
že "obě zahraniční cesty byly schválené Sněmovnou v souladu s Ministerstvem zahraničí" a "v Kolumbii 
a Peru jsme absolvovali celou řadu jednání" a " co se týká zahraniční cesty do Austrálie, tak je nutné si 
uvědomit, že právě tento stát je významný spojenec západního světa". Kverulant je přesvědčen, že k 
nějakým jednáním skutečně došlo, ale hlavním a skutečným účelem Rakušanových cest byla turistika. 
Vždyť opakované výlety poslanců do Peru nebo na Nový Zéland naší republice zjevně nic nepřinášejí a to 
málo co je třeba s těmito zeměmi vyřídit by jistě zvládl příslušný velvyslanec či subalterní úředník.  
Oba Rakušanovy výlety stály daňové poplatníky 371 tisíc korun. Ve státním rozpočtu je to jistě velmi 
zanedbatelná částka. Poškození důvěry v parlamentní demokracii však zanedbatelné není. Kverulant 
chtěl věřit, že se Rakušan ke svému pochybení postaví čelem a nebude opíjet veřejnost prohlášeními o 
obrovském přínosu obou cest pro naši zahraniční politiku. To se ke Kverulantově velké lítosti nestalo. 
Zdá se, že nová vládní koalice nemyslela svoje sliby o nové, slušné a nekorupční politice zas tak vážně.  
 

Fotokoláž: Kverulant.org / text: Václav Novák  
Milionový do Vietnamu  
Výhradně pětihvězdičkové hotely, žáby i šneci při opulentních hostinách a let s Emirates v business 
class… Právě tak na svou poslední cestu do Vietnamu vzpomíná pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Problém 
je, že nešlo o rozlučku se svobodou. Za vietnamskými komunisty letěli Bartoň a jeho čtyři soudruzi ze 
sněmovny pracovně, tím pádem se jim na cestu za skoro milion korun museli složit daňoví poplatníci. V 
případě piráta Bartoně zaujme i to, že si po návratu z "náročné" sedmidenní služebky neváhal naúčtovat 
i stravné, a to ve výši skoro 16 tisíc korun.  
Od 3. do 10. června roku 2018 se uskutečnila cesta pěti poslanců do Vietnamské socialistické republiky. 
Deklarovaným cílem bylo "jednání s partnerským výborem". Exotického výletu se zúčastnili poslanci 
Vojtěch Filip (KSČM), Václav Klaus mladší (tehdy ještě ODS, později Trikolora), Zuzana Majerová 
Zahradníková (tehdy také ještě ODS, později také Trikolora) a Lubomír Volný (tehdy ještě SPD Tomia 
Okamury, později Volný blok). Ke čtyřem představitelům politického suterénu se přidal i pirát Lukáš 
Bartoň. Patrně si tak vyložil pirátský slogan z podzimních voleb roku 2017: "Pusťte nás na ně!" 
Připomeňme si pirátský protipapalášský "étos" volebním videem z té doby:  

« zpět na obsah   
    
   

323. Antimonopolní úřad vyšetřuje další kšefty hasičských bossů      

09.12.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (7); Kverulantovi (2); org (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

https://voxpopuliblog.cz/antimonopolni-urad-vysetruje-dalsi-ksefty-hasicskych-bossu/
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Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty.  
 

Hasiči však tyto pulty nevlastní, a dokonce nemají ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o 
požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby 
nevyhlašují veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorují a nejméně polovinu 
republiky zadali "kámošům" z firmy PATROL. To generuje vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant.org 
proti tomu opakovaně protestuje a snaží se tento tunel zastavit. Nyní mu antimonopolní úřad sdělil, že 
zahájil správní řízení s dalšími hasičskými bossy. Tentokrát s těmi z Karlovarského kraje.  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) oznámil Kverulantovi, že na základě jeho podnětu ze 
srpna 2021 začal vyšetřovat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ve věci zajištění připojení 
elektronické požární signalizace na pult centrální ochrany prostřednictvím společnosti PATROL group 
s.r.o. V dopise Kverulantovi úřad uvádí: "Úřad v předmětné věci sděluje, že po prošetření v podnětu 
uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady získal pochybnosti o souladu postupu 
zadavatele se zákonem, proto zahájil správní řízení z moci úřední, které je evidováno pod sp. Zn. 
S0572/2021/VZ." Kverulant chce věřit, že toto šetření dopadne stejně jako šetření v Praze a ÚOHS 
prohlásí smlouvu s PATROLEM za neplatnou, zakáže její plnění a HZS Karlovarského kraje vypíše 
transparentní výběrové řízení.  
Monopol  
Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozují připojení elektronické požární signalizace 
(EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) 
monopolně a nejméně v polovině republiky. Děje se tak, přestože je evidentní, že připojení na PCO 
může v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není 
zákonný důvod.  
Šikana  
Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabývá už několik let. V minulosti zmapoval, jak vedení 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO 
prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení 
nechtěli uzavřít smlouvu. Šikana spočívala především v opakovaném provádění proti požárních kontrol a 
udělování pokud za bagatelní přestupky.  
Firma PATROL má monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském 
kraji. Dále v Pardubickém kraji a v kraji Karlovarském. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy 
bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. Nedávno se PATROL pokusil získat monopol i v Praze, ale 
antimonopolní úřad mu v tom svým rozhodnutím zabránil  
Antimonopolní úřad zakázal plnění smlouvy mezi PATROLEM a Pražskými hasiči  
Dne 1. října 2020 uzavřel Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy (HZS PRAHA) smlouvu s 
PATROLEM. Pražští hasiči uzavřeli předmětnou pětiletou koncesní smlouvu s PATROLEM z ruky. Podle 
HZS PRAHA hodnota koncese nedosahovala hranice 20 milionů korun a tudíž zadavatel nebyl povinen 
organizovat soutěž. Absence soutěže byla důvodem, proč se tato smlouva stala předmětem zkoumání 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).  
ÚOHS po několika peripetiích konstatoval, že zadání zakázky z ruky bylo protizákonné a zakázal, aby tato 
smlouva byla plněna. V odůvodnění rozhodnutí z 8. července 2021 se píše: "do předpokládané hodnoty 
koncese (je) třeba započítat nejen předpokládaný příjem za technické připojení střežené elektrickými 
požárními signalizacemi (dále jako "EPS") objektu na pult centralizované ochrany (dále jako "PCO") a 
zajišťování připojení, ale rovněž předpokládaný příjem za servisní činnosti a za trvalé střežení EPS 
objektu prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (dále jako "KOPIS") zadavatele. 
Předpokládaná hodnota koncese tak v daném případě činila celkem 141 777 786 Kč, čímž přesáhla limit 
pro koncesi malého rozsahu stanovený v § 178 zákona." Výše uvedené rozhodnutí napadl jak HZS 
PRAHA, tak PATROL. Neúspěšně. Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v 
rozkladu z 17. září 2021jejich námitky zamítl a potvrdil zákaz ze smlouvy plnit. Toto rozhodnutí je již 
konečné a nelze se proti němu odvolat.  
Kverulant vyzval Jihomoravské hasiče, aby nemravnou smlouvu s PATROLEM konečně vypověděli  
Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, smlouva mezi HZS JM a PATROLEM je stále v platnosti. A 
pokud ji HZS JM nejpozději do 13. listopadu 2022 nevypoví, dojde k jejímu dalšímu prodloužení a to až 
do 13. listopadu 2028. Proto Kverulant nedávno vyzval HZS JM k výpovědi této smlouvy a k uspořádání 
transparentního koncesního řízení. Jihomoravští hasiči mu v říjnu odpověděli, že jsou připraveni tak 
učinit, ale že vyčkají na doporučení Pracovní skupiny generálního ředitele HZS ČR, která má problém s 
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pochybnými smlouvami na připojení konečně vyřešit. Zároveň HZS JM deklaroval, že je připraven 
navázat spolupráci s každým subjektem, který by v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování 
připojení požární signalizace na PCO.  
Pracovní skupina generálního ředitele hasičů  
Kverulantova usedavá kritika podezřelých kšeftů hasičských bossů konečně vedla k tomu, že 
generálmajor Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR před několika měsíci 
konečně zřídil pracovní skupinu, která se problémem zabývá a má navrhnout řešení.  
Nyní se Kverulant ptá, jaké je to řešení a kdy se dočkáme, že nemravné smlouvy budou konečně 
vypovězeny a budou uspořádána transparentní výběrová řízení.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

« zpět na obsah   
    
   

324. Protikorupční organizace zaslali premiérovi Fialovi otevřený dopis. Protestují 
proti jmenování Pavla Blažka ministrem spravedlnosti      

10.12.2021  voxpopuliblog.cz - Vox Populi  
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Razima; společnost; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org a Nadační fond proti korupci dnes odeslali designovanému 
premiérovi Petrovi Fialovi otevřený dopis, ve  
 

kterém protestují proti nominaci Pavla Blažka na ministra spravedlnosti. Připomínají Blažkovo angažmá 
v kauze Diag Human a v kauze Stoka. Čelní představitel justice v Česku nesmí být spojován s korupčními 
kauzami.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére,  
především nám dovolte upřímně poblahopřát k velmi uspokojivým volebním výsledkům, kterých Vaše 
koalice dosáhla. Chceme věřit, že stanete v čele vlády, která bude vládou výrazně transparentnější než 
vláda odcházející. A právě v této souvislosti si dovolujeme se na Vás obrátit.  
Ve volbách jste občanům společně slibovali skoncovat s klientelismem, korupcí a porušováním zákonů, 
což nás provázelo posledních osm let. Budete premiér navržené vlády a odpovídáte voličům za důvěru, 
kterou ve Vás vložili. V posledních týdnech mlčíte k informacím o podezření o neetickém konání, 
kterého se v minulosti dopouštěl navržený ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek. Přinejmenším v 
jednom písemnými důkazy prokázaném případě však šlo o jednání otevřeně korupční a podvodné. Proč 
mlčíte, když jde i o Vaši důvěryhodnost?  
Mlčíte i k jeho neuváženému napadání novinářů a protikorupčních organizací, kteří na jeho 
nevysvětlené případy upozorňují. Namísto odpovědí na konkrétní dokumenty a otázky se nám dostává 
jen dalších nepravd a osobních útoků. Vy osobně pouze obecně prohlašujete, že "ne všechny informace 
o Pavlu Blažkovi se zakládají na skutečnosti". Pokud trváte na tom, že chcete představovat skutečnou 
změnu politiky, pak tento přístup nestačí.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, které konkrétní informace o Pavlu Blažkovi tedy 
považujete za nepravdivé? Jste ochoten prozkoumat dávno zveřejněné písemné důkazy a vyjádřit se k 
nim? Na Vaší odpovědi závisí důvěryhodnost celé Vaší koaliční vlády.  
Zmíněné dokumenty bez sebemenších pochyb prokazují neetické a korupční jednání JUDr. Pavla Blažka 
v letech 2001–2002.  
Z dokumentů jednoznačně vyplývá, že Pavel Blažek se v letech 2001–2002 jako advokát podílel na 
podvodu a zajištění nepravdivého znaleckého posudku. V důsledku součinnosti několika osob, jako byli 
Miroslav Šlouf, Bohumil Fišer, Zdeněk Koudelka a Pavel Blažek, ministerstvo zdravotnictví tehdy v 
rozporu se zákonem nesplnilo usnesení vlády č. 1186/2000. Znemožnilo pro stát výhodné smírné 
vyřešení sporu se společností Diag Human a namísto toho osoby blízké ministru Fišerovi začaly 
požadovat stamilionové "provize za zprostředkování". Tím začala enormně narůstat úroková zátěž 
prohrané arbitráže, která dnes představuje více než desetinásobek tehdy projednané částky.  

https://voxpopuliblog.cz/protikorupcni-organizace-zaslali-premierovi-fialovi-otevreny-dopis-protestuji-proti-jmenovani-pavla-blazka-ministrem-spravedlnosti/
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Další zásadní překážkou pro vykonávání ministerské role je prošetřování Pavla Blažka ze strany elitních 
policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu a tím anticipovaný střet zájmů. Podle 
informací, které přinesly Hospodářské noviny je v současnosti kandidát na ministra spravedlnosti za ODS 
jedním z prověřovaných, kteří měli kupčit s majetkem města Brna a brát úplatky.  
Není možné, aby kandidát na jakéhokoliv ministra byl současně v hledáčku institucí, nad kterými má 
bdít. Taková situace by nutně zavdávala zásadním pochybnostem, zda nebude ovlivňováno vyšetřování 
výše zmíněných skutků.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, prosíme, najděte na post ministra spravedlnosti osobu 
vhodnější, než je JUDr. Pavel Blažek.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci  
Nadační fond proti korupci a Kverulant nejsou jediné watchdogové organizace, které protestují proti 
tomu, aby Pavel Blažek stanul v čele justice. Na vedoucí představitele nastupující vládní koalice nedávno 
apeloval i Transparency International.  

« zpět na obsah   
    
   

325. Kverulant.org: Protikorupční organizace zaslaly premiérovi Fialovi otevřený 
dopis. Protestují proti jmenování Pavla Blažka ministrem spravedlnosti      

12.12.2021  outsidermedia.cz   
klíčová slova: Kverulant (3); org (2); Razima; společnost; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org a Nadační fond proti korupci dnes odeslali designovanému 
premiérovi Petrovi Fialovi otevřený dopis, ve kterém protestují proti nominaci Pavla Blažka na ministra 
spravedlnosti. Připomínají Blažkovo angažmá v kauze Diag Human a v kauze Stoka. Čelní představitel 
justice v Česku nesmí být spojován s korupčními kauzami.  
 

Vážený pane profesore a designovaný premiére, především nám dovolte upřímně poblahopřát k velmi 
uspokojivým volebním výsledkům, kterých Vaše koalice dosáhla. Chceme věřit, že stanete v čele vlády, 
která bude vládou výrazně transparentnější než vláda odcházející. A právě v této souvislosti si 
dovolujeme se na Vás obrátit.  
Ve volbách jste občanům společně slibovali skoncovat s klientelismem, korupcí a porušováním zákonů, 
což nás provázelo posledních osm let. Budete premiér navržené vlády a odpovídáte voličům za důvěru, 
kterou ve Vás vložili. V posledních týdnech mlčíte k informacím o podezření o neetickém konání, 
kterého se v minulosti dopouštěl navržený ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek. Přinejmenším v 
jednom písemnými důkazy prokázaném případě však šlo o jednání otevřeně korupční a podvodné. Proč 
mlčíte, když jde i o Vaši důvěryhodnost?  
Mlčíte i k jeho neuváženému napadání novinářů a protikorupčních organizací, kteří na jeho 
nevysvětlené případy upozorňují. Namísto odpovědí na konkrétní dokumenty a otázky se nám dostává 
jen dalších nepravd a osobních útoků. Vy osobně pouze obecně prohlašujete, že "ne všechny informace 
o Pavlu Blažkovi se zakládají na skutečnosti". Pokud trváte na tom, že chcete představovat skutečnou 
změnu politiky, pak tento přístup nestačí.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, které konkrétní informace o Pavlu Blažkovi tedy 
považujete za nepravdivé? Jste ochoten prozkoumat dávno zveřejněné písemné důkazy a vyjádřit se k 
nim? Na Vaší odpovědi závisí důvěryhodnost celé Vaší koaliční vlády.  
Zmíněné dokumenty bez sebemenších pochyb prokazují neetické a korupční jednání JUDr. Pavla Blažka 
v letech 2001–2002.  
Z dokumentů jednoznačně vyplývá, že Pavel Blažek se v letech 2001–2002 jako advokát podílel na 
podvodu a zajištění nepravdivého znaleckého posudku. V důsledku součinnosti několika osob, jako byli 
Miroslav Šlouf, Bohumil Fišer, Zdeněk Koudelka a Pavel Blažek, ministerstvo zdravotnictví tehdy v 
rozporu se zákonem nesplnilo usnesení vlády č. 1186/2000. Znemožnilo pro stát výhodné smírné 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-protikorupcni-organizace-zaslaly-premierovi-fialovi-otevreny-dopis-protestuji-proti-jmenovani-pavla-blazka-ministrem-spravedlnosti/
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vyřešení sporu se společností Diag Human a namísto toho osoby blízké ministru Fišerovi začaly 
požadovat stamilionové "provize za zprostředkování". Tím začala enormně narůstat úroková zátěž 
prohrané arbitráže, která dnes představuje více než desetinásobek tehdy projednané částky.  
Další zásadní překážkou pro vykonávání ministerské role je prošetřování Pavla Blažka ze strany elitních 
policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu a tím anticipovaný střet zájmů. Podle 
informací, které přinesly Hospodářské noviny je v současnosti kandidát na ministra spravedlnosti za ODS 
jedním z prověřovaných, kteří měli kupčit s majetkem města Brna a brát úplatky.  
Není možné, aby kandidát na jakéhokoliv ministra byl současně v hledáčku institucí, nad kterými má 
bdít. Taková situace by nutně zavdávala zásadním pochybnostem, zda nebude ovlivňováno vyšetřování 
výše zmíněných skutků.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, prosíme, najděte na post ministra spravedlnosti osobu 
vhodnější, než je JUDr. Pavel Blažek.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci  
Nadační fond proti korupci a Kverulant nejsou jediné watchdogové organizace, které protestují proti 
tomu, aby Pavel Blažek stanul v čele justice. Na vedoucí představitele nastupující vládní koalice nedávno 
apeloval i Transparency International.  

« zpět na obsah   
    
   

326. Kverulant.org: Protikorupční organizace zaslaly premiérovi Fialovi otevřený 
dopis. Protestují proti jmenování Pavla Blažka ministrem spravedlnosti      

14.12.2021  novarepublika.cz   
klíčová slova: Kverulant (4); org (3); společnost (2); Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org a Nadační fond proti korupci dnes odeslali designovanému 
premiérovi Petrovi Fialovi otevřený dopis, ve kterém protestují proti nominaci Pavla Blažka na ministra 
spravedlnosti.  
 

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org a Nadační fond proti korupci dnes odeslali designovanému 
premiérovi Petrovi Fialovi otevřený dopis, ve kterém protestují proti nominaci Pavla Blažka na ministra 
spravedlnosti. Připomínají Blažkovo angažmá v kauze Diag Human a v kauze Stoka. Čelní představitel 
justice v Česku nesmí být spojován s korupčními kauzami.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, především nám dovolte upřímně poblahopřát k velmi 
uspokojivým volebním výsledkům, kterých Vaše koalice dosáhla. Chceme věřit, že stanete v čele vlády, 
která bude vládou výrazně transparentnější než vláda odcházející. A právě v této souvislosti si 
dovolujeme se na Vás obrátit.  
Ve volbách jste občanům společně slibovali skoncovat s klientelismem, korupcí a porušováním zákonů, 
což nás provázelo posledních osm let. Budete premiér navržené vlády a odpovídáte voličům za důvěru, 
kterou ve Vás vložili. V posledních týdnech mlčíte k informacím o podezření o neetickém konání, 
kterého se v minulosti dopouštěl navržený ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek. Přinejmenším v 
jednom písemnými důkazy prokázaném případě však šlo o jednání otevřeně korupční a podvodné. Proč 
mlčíte, když jde i o Vaši důvěryhodnost?  
Mlčíte i k jeho neuváženému napadání novinářů a protikorupčních organizací, kteří na jeho 
nevysvětlené případy upozorňují. Namísto odpovědí na konkrétní dokumenty a otázky se nám dostává 
jen dalších nepravd a osobních útoků. Vy osobně pouze obecně prohlašujete, že "ne všechny informace 
o Pavlu Blažkovi se zakládají na skutečnosti". Pokud trváte na tom, že chcete představovat skutečnou 
změnu politiky, pak tento přístup nestačí.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, které konkrétní informace o Pavlu Blažkovi tedy 
považujete za nepravdivé? Jste ochoten prozkoumat dávno zveřejněné písemné důkazy a vyjádřit se k 
nim? Na Vaší odpovědi závisí důvěryhodnost celé Vaší koaliční vlády.  

https://www.novarepublika.cz/2021/12/kverulant-org-protikorupcni-organizace-zaslaly-premierovi-fialovi-otevreny-dopis-protestuji-proti-jmenovani-pavla-blazka-ministrem-spravedlnosti
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Zmíněné dokumenty bez sebemenších pochyb prokazují neetické a korupční jednání JUDr. Pavla Blažka 
v letech 2001–2002.  
Z dokumentů jednoznačně vyplývá, že Pavel Blažek se v letech 2001–2002 jako advokát podílel na 
podvodu a zajištění nepravdivého znaleckého posudku. V důsledku součinnosti několika osob, jako byli 
Miroslav Šlouf, Bohumil Fišer, Zdeněk Koudelka a Pavel Blažek, ministerstvo zdravotnictví tehdy v 
rozporu se zákonem nesplnilo usnesení vlády č. 1186/2000. Znemožnilo pro stát výhodné smírné 
vyřešení sporu se společností Diag Human a namísto toho osoby blízké ministru Fišerovi začaly 
požadovat stamilionové "provize za zprostředkování". Tím začala enormně narůstat úroková zátěž 
prohrané arbitráže, která dnes představuje více než desetinásobek tehdy projednané částky.  
Další zásadní překážkou pro vykonávání ministerské role je prošetřování Pavla Blažka ze strany elitních 
policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu a tím anticipovaný střet zájmů. Podle 
informací, které přinesly Hospodářské noviny je v současnosti kandidát na ministra spravedlnosti za ODS 
jedním z prověřovaných, kteří měli kupčit s majetkem města Brna a brát úplatky.  
Není možné, aby kandidát na jakéhokoliv ministra byl současně v hledáčku institucí, nad kterými má 
bdít. Taková situace by nutně zavdávala zásadním pochybnostem, zda nebude ovlivňováno vyšetřování 
výše zmíněných skutků.  
Vážený pane profesore a designovaný premiére, prosíme, najděte na post ministra spravedlnosti osobu 
vhodnější, než je JUDr. Pavel Blažek.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci  
Nadační fond proti korupci a Kverulant nejsou jediné watchdogové organizace, které protestují proti 
tomu, aby Pavel Blažek stanul v čele justice. Na vedoucí představitele nastupující vládní koalice nedávno 
apeloval i Transparency International.  

« zpět na obsah   
    
   

327. Kverulant.org: Videohitparáda falešných politiků      

17.12.2021  outsidermedia.cz - Hezké Vánoce  
klíčová slova: Kverulant (7); Kverulantovi; org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

Falešný zpěv pozná každý, ale sebrat vypečeným zpěvákům jejich cinknuté noty tak snadné není. Přesto 
se o to Kverulant opakovaně pokouší. Připomeňte si s námi tři falešné zpěváky roku 2021 a oceňte 
Kverulantovu práci. Blíží se konec roku. Budou Vánoce a Štědrý večer spojený s tradicí obdarování. 
Prosíme vás, nezapomeňte letos ani na nás a podarujte nás.  
 

Loni Kverulant odhalil nákup zdravotnického materiálu s falešnými certifikáty do Správy státních 
hmotných rezerv. Na organizátory podvodu Kverulant podal trestní oznámení. Další odhalení se týkalo 
fejkových respirátorů. Jejich výrobce kvůli Kverulantovi zkrachoval. Kverulant také odhalil tunelování 
peněz z grantu ministerstva zdravotnictví. Výsledky své práce zveřejnil Kverulant na svém webu. Podal 
také několik podnětů k vyšetřování například na Obchodní inspekci.  
Kardinál Dominik Duka pokračoval v tunelování církevního majetku. Na svou soukromou nadaci převedl 
nejprve církevní pozemky v hodnotě 250 milionů korun. V srpnu 2021 pak pozemky za 170 milionů 
korun. Majetek nadace, kterou si Duka založil na konci roku 2020, se aktuálně pohybuje kolem čtvrt 
miliardy korun. Kverulant protestoval a opakovaně psal do Vatikánu a žádal zjednání nápravy.  
Týmu Kverulang.org se v květnu 2021 podařilo otevřít Pražský hrad. Stalo se tak po více než půl roce 
úplné uzávěry. Po dlouhých 5 letech byly také zrušeny plošné kontroly u vstupu do Hradu. Klíčem k 
úspěchu bylo pravomocné rozhodnutí soudu. V něm se konstatuje, že uzavření Hradu nemá oporu v 
zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím.  
Prosíme vás, nezapomeňte letos na Vánoce ani na nás a podpořte nás. Když mocní nehrají s veřejností 
fér, bráníme ji, ale bez vaší podpory není naše činnost možná. Děkujeme.  
Hezké Vánoce přeje Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-videohitparada-falesnych-politiku/
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« zpět na obsah   
    
   

328. Videohitparáda falešných českých papalášů      

18.12.2021  cz24.news   
klíčová slova: Kverulant (7); Kverulantovi; org; Razima; Vojtěch  

 

Odkaz na originál   

ČESKO: Falešný zpěv pozná každý, ale sebrat vypečeným zpěvákům jejich cinknuté noty tak snadné není. 
Přesto se o to Kverulant opakovaně pokouší.  
 

Připomeňte si s námi tři falešné zpěváky roku 2021 a oceňte Kverulantovu práci. Blíží se konec roku. 
Budou Vánoce a Štědrý večer spojený s tradicí obdarování. Prosíme vás, nezapomeňte letos ani na nás a 
podarujte nás  
Loni Kverulant odhalil nákup zdravotnického materiálu s falešnými certifikáty do Správy státních 
hmotných rezerv. Na organizátory podvodu Kverulant podal trestní oznámení. Další odhalení se týkalo 
fejkových respirátorů. Jejich výrobce kvůli Kverulantovi zkrachoval. Kverulant také odhalil tunelování 
peněz z grantu ministerstva zdravotnictví. Výsledky své práce zveřejnil Kverulant na svém webu. Podal 
také několik podnětů k vyšetřování například na Obchodní inspekci.  
Kardinál Dominik Duka pokračoval v tunelování církevního majetku. Na svou soukromou nadaci převedl 
nejprve církevní pozemky v hodnotě 250 milionů korun. V srpnu 2021 pak pozemky za 170 milionů 
korun. Majetek nadace, kterou si Duka založil na konci roku 2020, se aktuálně pohybuje kolem čtvrt 
miliardy korun. Kverulant protestoval a opakovaně psal do Vatikánu a žádal zjednání nápravy.  
Týmu Kverulang.org se v květnu 2021 podařilo otevřít Pražský hrad. Stalo se tak po více než půl roce 
úplné uzávěry. Po dlouhých 5 letech byly také zrušeny plošné kontroly u vstupu do Hradu. Klíčem k 
úspěchu bylo pravomocné rozhodnutí soudu. V něm se konstatuje, že uzavření Hradu nemá oporu v 
zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím.  
Hezké Vánoce přeje Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
Zdroj: outsidermedia.cz  

« zpět na obsah   
    
   

329. Žijeme v éře vzpoury hlupců      

19.12.2021  pravyprostor.cz - Eva Svobodová  
klíčová slova: Kverulanti; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Sbohem, západní racionalito, éro vědy, techniky a pokroků v medicíně… Přichází doba, ve které fakta 
nehrají roli a příčina a následek spolu nesouvisejí.  
 

Co nás odlišuje od zbytku světa? Díky racionalitě, jako základnímu způsobu myšlení, se už dvě stě let 
Západ propracovává k obrovskému pokroku v technice, medicíně a přírodních vědách. Díky tomu žijeme 
v blahobytu a zdravotní péči, o kterých si jiné civilizace mohou nechat zdát.  
Racionální myšlení znamená chápat, že každá věc má svoji reálně existující příčinu a také způsobí 
předem popsatelné následky. Dokážeme analyzovat předchozí nezdary a plánovat úspěšná řešení. Víme, 
že prací se buduje blahobyt. Že příčina a následky spolu souvisí. Nesmějte se, není to vůbec 
samozřejmost! Vždyť to vidíme každý den ve zprávách ze světa.  
Jiné typy myšlení ale nevymizely. S rozvojem médií, internetu a globalizace se derou na povrch jako 
plíseň ve stokrát dezinfikovaném sklepě.  

https://cz24.news/videohitparada-falesnych-ceskych-papalasu/
https://pravyprostor.cz/zijeme-v-ere-vzpoury-hlupcu/
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Ideologické myšlení, popírající přírodní zákony, zachvátilo celý západ třeba v podobě … ehm, o čem 
nesmí psát ani Rowlingová, nebo zeleného komunismu. Šílená "opatření proti globální změně klimatu” 
jsou často iracionální výplody sekty, která postrádá základní vzdělání ve fyzice, matematice a přírodních 
vědách, ale má touhu všem diktovat svoje nereálné vize lepší budoucnosti. U zboží od jídla v 
samoobsluze po počítačový program už není hlavní funkčnost, ale ideologický přesah – údajná 
udržitelnost, přispíváme na boj proti rasismu, homofobii, šíříme osvětu a dobro a vy si připlaťte za 
nefunkční šunt.  
Magické myšlení zase produkuje tisíce gaučových expertů, co za pět minut "obsáhli” veškeré vědomosti 
vysoce specializovaných vědních oborů, které se studuji dlouhá léta. Tihle zneuznaní géniové "odhalili” 
buď spiknutí nebo hloupost odborníků a vytvořili jakousi paralelní realitu, která se nezabývá žádnými 
fakty, ale pouze přáním tvůrce a je osídlená všemocnými pohádkovými postavami.  
Dřív byli tihle lidé naprosto neškodným okrajem společnosti. Kverulanti, mašíblové, ublíženci, pábitelé, 
hospodští kecalové. Ti obzvlášť úporní "reformátoři” pak byli za obecní blázny, nebo chytli pár facek.  
Pak se ale něco stalo. Souhra! Přišel internet a globální média. A zároveň přišla posedlost 
individualismem a osobními právy jednotlivce, vymknuté ze všech měřítek. Tahle smrtící kombinace 
odstartovala rozpad společnosti. Vzpouru hlupců.  
Internet se stal zesilovačem podprůměrnosti a vytvořil z davu průměrných agresivního Digitálního 
Molocha s obrovskou mocí KONEČNĚ TO NANDAT TĚM CHYTRÝM a ÚSPĚŠNÝM, co si myslí, že věcem 
rozumějí, protože studovali, tvořili, něčeho dosáhli.  
Zcela mylně si vysvětlujeme spolčení hlupců nedostatečným vzděláním, nepochopením základních 
principů fyziky, chemie, biologie, zbytečně plánujeme "kurzy kritického myšlení”. Omyl. Ti lidé všechno 
tohle VĚDOMĚ ODMÍTLI. Odmítli dvě stě let osvícenecké racionality, bourají starý svět vědy, vynálezů a 
pokroku ve jménu lidstva.  
Proč? Protože je na nás příliš složitý. Protože dá čím dál větší práci se v něm vyznat. A protože to jde i 
bez toho! Nemusíte nic umět, nemusíte pracovat, stačí když budete dost křičet a společnost, která se 
díky dřině a racionalitě dopracovala k bohatství, vám to dá. Pro tyhle lidi, vyrostlé v blahobytu, je 
bezpečí vlastních emocí důležitější než jakákoliv fakta.  
Je možné, aby civilizace přežila, když vědomě odvrhne složitou racionalitu a vymění ji za jednoduché 
účelové lži a ideologie? Možná na chvíli. Ale bude to ideově angažované přežití v chudobě, zimě a bídě. 
Je to blíž než si myslíme. A je na nás, jestli to chceme a dokážeme zastavit.  

« zpět na obsah   
    
   

330. Žijeme v éře vzpoury hlupců      

20.12.2021  antimeloun.cz   
klíčová slova: Kverulanti; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Sbohem, západní racionalito, éro vědy, techniky a pokroků v medicíně… Přichází doba, ve které fakta 
nehrají roli a příčina a následek spolu nesouvisejí.  
 

Co nás odlišuje od zbytku světa? Díky racionalitě, jako základnímu způsobu myšlení, se už dvě stě let 
Západ propracovává k obrovskému pokroku v technice, medicíně a přírodních vědách. Díky tomu žijeme 
v blahobytu a zdravotní péči, o kterých si jiné civilizace mohou nechat zdát.  
Racionální myšlení znamená chápat, že každá věc má svoji reálně existující příčinu a také způsobí 
předem popsatelné následky. Dokážeme analyzovat předchozí nezdary a plánovat úspěšná řešení. Víme, 
že prací se buduje blahobyt. Že příčina a následky spolu souvisí. Nesmějte se, není to vůbec 
samozřejmost! Vždyť to vidíme každý den ve zprávách ze světa.  
Jiné typy myšlení ale nevymizely. S rozvojem médií, internetu a globalizace se derou na povrch jako 
plíseň ve stokrát dezinfikovaném sklepě.  
Ideologické myšlení, popírající přírodní zákony, zachvátilo celý západ třeba v podobě … ehm, o čem 
nesmí psát ani Rowlingová, nebo zeleného komunismu. Šílená "opatření proti globální změně klimatu" 

http://www.antimeloun.cz/?p=10443
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jsou často iracionální výplody sekty, která postrádá základní vzdělání ve fyzice, matematice a přírodních 
vědách, ale má touhu všem diktovat svoje nereálné vize lepší budoucnosti. U zboží od jídla v 
samoobsluze po počítačový program už není hlavní funkčnost, ale ideologický přesah – údajná 
udržitelnost, přispíváme na boj proti rasismu, homofobii, šíříme osvětu a dobro a vy si připlaťte za 
nefunkční šunt.  
Magické myšlení zase produkuje tisíce gaučových expertů, co za pět minut "obsáhli" veškeré vědomosti 
vysoce specializovaných vědních oborů, které se studuji dlouhá léta. Tihle zneuznaní géniové "odhalili" 
buď spiknutí nebo hloupost odborníků a vytvořili jakousi paralelní realitu, která se nezabývá žádnými 
fakty, ale pouze přáním tvůrce a je osídlená všemocnými pohádkovými postavami.  
Dřív byli tihle lidé naprosto neškodným okrajem společnosti. Kverulanti, mašíblové, ublíženci, pábitelé, 
hospodští kecalové. Ti obzvlášť úporní "reformátoři" pak byli za obecní blázny, nebo chytli pár facek.  
Pak se ale něco stalo. Souhra! Přišel internet a globální média. A zároveň přišla posedlost 
individualismem a osobními právy jednotlivce, vymknuté ze všech měřítek. Tahle smrtící kombinace 
odstartovala rozpad společnosti. Vzpouru hlupců, kteří nepotřebují nic vědět, ale jen zaujímat postoje..  
Internet se stal zesilovačem podprůměrnosti a vytvořil z davu průměrných agresivního Digitálního 
Molocha s obrovskou mocí KONEČNĚ TO NANDAT TĚM CHYTRÝM a ÚSPĚŠNÝM, co si myslí, že věcem 
rozmějí, protože studovali, tvořili, pracovali, něčeho dosáhli.  
Zcela mylně si vysvětlujeme děsivý vzestup iracionality nedostatečným vzděláním, nepochopením 
základních principů fyziky, chemie, biologie, zbytečně plánujeme "kurzy kritického myšlení". Omyl. Ti 
lidé všechno tohle VĚDOMĚ ODMÍTLI. Odmítli dvě stě let osvícenecké racionality, bourají starý svět 
vědy, vynálezů a pokroku ve jménu lidstva.  
Proč? Protože je na nás příliš složitý. Protože dá čím dál větší práci se v něm vyznat. A protože to jde i 
bez toho! Nemusíte nic umět, nemusíte pracovat, stačí když budete dost křičet a společnost, která se 
díky dřině a racionalitě dopracovala k bohatství, vám to dá. Pro tyhle lidi, vyrostlé v blahobytu, je 
bezpečí vlastních emocí důležitější než jakákoliv fakta. Umanutě konají "dobro" bez ohledu na škody, 
které způsobují.  
Je možné, aby civilizace přežila, když vědomě odvrhne složitou racionalitu a vymění ji za jednoduché 
účelové lži a ideologie? Možná na chvíli. Ale bude to ideově angažované přežití v chudobě, zimě a bídě. 
Je to blíž než si myslíme. A je na nás, jestli to chceme a dokážeme zastavit.  

« zpět na obsah   
    
   

331. Žijeme v éře vzpoury hlupců      

20.12.2021  pravdive.eu   
klíčová slova: Kverulanti; společnosti  

 

Odkaz na originál   

Sbohem, západní racionalito, éro vědy, techniky a pokroků v medicíně… Přichází doba, ve které fakta 
nehrají roli a příčina a následek spolu nesouvisejí.  
 

Co nás odlišuje od zbytku světa? Díky racionalitě, jako základnímu způsobu myšlení, se už dvě stě let 
Západ propracovává k obrovskému pokroku v technice, medicíně a přírodních vědách. Díky tomu žijeme 
v blahobytu a zdravotní péči, o kterých si jiné civilizace mohou nechat zdát.  
Racionální myšlení znamená chápat, že každá věc má svoji reálně existující příčinu a také způsobí 
předem popsatelné následky. Dokážeme analyzovat předchozí nezdary a plánovat úspěšná řešení. Víme, 
že prací se buduje blahobyt. Že příčina a následky spolu souvisí. Nesmějte se, není to vůbec 
samozřejmost! Vždyť to vidíme každý den ve zprávách ze světa.  
Jiné typy myšlení ale nevymizely. S rozvojem médií, internetu a globalizace se derou na povrch jako 
plíseň ve stokrát dezinfikovaném sklepě.  
Ideologické myšlení, popírající přírodní zákony, zachvátilo celý západ třeba v podobě … ehm, o čem 
nesmí psát ani Rowlingová, nebo zeleného komunismu. Šílená "opatření proti globální změně klimatu" 
jsou často iracionální výplody sekty, která postrádá základní vzdělání ve fyzice, matematice a přírodních 

https://pravdive.eu/news/5257/zijeme-v-ere-vzpoury-hlupcu
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vědách, ale má touhu všem diktovat svoje nereálné vize lepší budoucnosti. U zboží od jídla v 
samoobsluze po počítačový program už není hlavní funkčnost, ale ideologický přesah – údajná 
udržitelnost, přispíváme na boj proti rasismu, homofobii, šíříme osvětu a dobro a vy si připlaťte za 
nefunkční šunt.  
Magické myšlení zase produkuje tisíce gaučových expertů, co za pět minut "obsáhli" veškeré vědomosti 
vysoce specializovaných vědních oborů, které se studuji dlouhá léta. Tihle zneuznaní géniové "odhalili" 
buď spiknutí nebo hloupost odborníků a vytvořili jakousi paralelní realitu, která se nezabývá žádnými 
fakty, ale pouze přáním tvůrce a je osídlená všemocnými pohádkovými postavami.  
Dřív byli tihle lidé naprosto neškodným okrajem společnosti. Kverulanti, mašíblové, ublíženci, pábitelé, 
hospodští kecalové. Ti obzvlášť úporní "reformátoři" pak byli za obecní blázny, nebo chytli pár facek.  
Pak se ale něco stalo. Souhra! Přišel internet a globální média. A zároveň přišla posedlost 
individualismem a osobními právy jednotlivce, vymknuté ze všech měřítek. Tahle smrtící kombinace 
odstartovala rozpad společnosti. Vzpouru hlupců, kteří nepotřebují nic vědět, ale jen zaujímat postoje..  
Internet se stal zesilovačem podprůměrnosti a vytvořil z davu průměrných agresivního Digitálního 
Molocha s obrovskou mocí KONEČNĚ TO NANDAT TĚM CHYTRÝM a ÚSPĚŠNÝM, co si myslí, že věcem 
rozmějí, protože studovali, tvořili, pracovali, něčeho dosáhli.  
Zcela mylně si vysvětlujeme děsivý vzestup iracionality nedostatečným vzděláním, nepochopením 
základních principů fyziky, chemie, biologie, zbytečně plánujeme "kurzy kritického myšlení". Omyl. Ti 
lidé všechno tohle VĚDOMĚ ODMÍTLI. Odmítli dvě stě let osvícenecké racionality, bourají starý svět 
vědy, vynálezů a pokroku ve jménu lidstva.  
Proč? Protože je na nás příliš složitý. Protože dá čím dál větší práci se v něm vyznat. A protože to jde i 
bez toho! Nemusíte nic umět, nemusíte pracovat, stačí když budete dost křičet a společnost, která se 
díky dřině a racionalitě dopracovala k bohatství, vám to dá. Pro tyhle lidi, vyrostlé v blahobytu, je 
bezpečí vlastních emocí důležitější než jakákoliv fakta. Umanutě konají "dobro" bez ohledu na škody, 
které způsobují.  
Je možné, aby civilizace přežila, když vědomě odvrhne složitou racionalitu a vymění ji za jednoduché 
účelové lži a ideologie? Možná na chvíli. Ale bude to ideově angažované přežití v chudobě, zimě a bídě. 
Je to blíž než si myslíme. A je na nás, jestli to chceme a dokážeme zastavit.  
Zdroj  

« zpět na obsah   
    
   

332. Tajná studie o veřejných dobíječkách za veřejné peníze      

28.12.2021  horydoly.cz - Vojtěch Razima Horydoly  
klíčová slova: Kverulant (5); Kverulantovi (2); org  

 

Odkaz na originál   

Stát prostřednictvím své organizace Technologická agentura zaplatil studii, která měla analyzovat 
potenciál využití obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Stát za ni z 
veřejných zdrojů zaplatil téměř 5 milionů korun. Studie je hotová, ale stát ji odmítá dát veřejnosti k 
dispozici. Kverulant.org proti tomu protestuje a podává stížnost. Pomozte Kverulantovi prosazovat 
právo veřejnosti na informace a podarujte ho alespoň symbolickým příspěvkem.  
 

V červnu 2018 uzavřela Technologická agentura smlouvu se zapsaným spolkem Komora obnovitelných 
zdrojů energie . Předmětem této smlouvy bylo dodání studie s názvem Analýza potenciálu, scénářů a 
návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích a plnicích stanic . 
Stát prostřednictvím TAČR za tuto studii slíbil vyplatit 4,62 milionu korun. Studie byla koncem listopadu 
2021 dokončena a většina peněz z veřejných zdrojů zapsanému spolku vyplacena.  
V souladu se zákonem 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počátkem prosince požádal 
Kverulant o poskytnutí celé studie. Byl však odmítnut. Podle TAČR se na TAČR zákon o svobodném 
přístupu nevztahuje. A zákon 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje, jim poskytnutí takové informace 
prý dokonce zakazuje. Podle Kverulantova názoru však ani jeden z uvedených zákonů neustavuje úplnou 

https://www.horydoly.cz/business/tajna-studie-o-verejnych-dobijeckach-za-verejne-penize.html
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výluku platnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. A už vůbec není přijatelné odmítnout 
požadované informace jen s pouhým odkazem na ustanovení zákona tak, jak to TAČR udělal. Proto 
Kverulant proti neposkytnutí informací podává stížnost. To však není jediný důvod, proč tak činí.  
Podle anotace projektu uveřejněné na stránkách TAČR: "Cílem projektu je vytvořit komplexní návrh 
řešení pro zapojení decentralizovaných výroben elektřiny z OZE, bioplynových stanic, vodních, větrných 
a fotovoltaických elektráren a případně i dalších výroben do sítě čisté mobility v ČR. Bude provedena 
rešerše a analýza zahraničních zkušeností se zapojením decentralizovaných OZE do systému čisté 
mobility. Budou ověřena existující a navržena nová inovativní technická řešení. Bude analyzováno právní 
a ekonomické prostředí, identifikovány bariéry, navrženy legislativní změny. Bude určen aktuální a 
budoucí potenciál využití decentralizovaných OZE. Bude zjištěn zájem provozovatelů OZE o zapojení do 
budoucího systému a budou navrženy optimální lokality dobíjecích a plnicích stanic. Na závěr budou 
doporučeny kroky k realizaci programu."  
Z výše uvedeného je zřejmé, že téměř všechny výsledky tohoto projektu se týkají dalšího směřování 
České republiy v oblasti obnovitelných zdrojů energie a elektromobility. Tedy oblasti, která se ani nadále 
velmi pravděpodobně neobejde bez veřejné podpory. I proto je legitimní, aby veřejnost měla k 
informacím, které vznikly za veřejné peníze, přístup, a mohla se tak účastnit společenské diskuze a 
prostřednictvím svých volených zástupců i rozhodování o těchto věcech. Je tedy zcela evidentní, že 
právo na informace ve smyslu čl. 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, je v tomto 
případě prioritní.  
Koncem listopadu 2021 zveřejnil zapsaný spolek Komora OZE na svém webu krátký článek s názvem Pro 
rozvoj čisté mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje a podtitulem Komora OZE, CZ Biom a CAFT 
zveřejnily analýzy obnovitelné mobility. Předmětnou analýzu v něm však čtenář nenajde. Komora OZE v 
něm v podstatě jen konstatuje to, co bylo zřejmé již před zadáním studie: "Masivní výstavbu nabíjecích 
či plnicích stanic však přímo u obnovitelných zdrojů nelze v praxi očekávat."  
To přijde Kverulantovi za téměř 5 milionů z kapes daňových poplatníků zoufale málo. I proto se 
dožaduje poskytnutí celé studie a chce věřit, že tam nalezne skutečnou analýzu problému, nástin 
možných dalších scénářů využití obnovitelných zdrojů v mobilitě a především kvalifikovaný odhad 
nákladů, které pravděpodobně ponese celá společnost.  
Jaroslav Čížek, předseda think tanku Realistická energetika a ekologie , kterého Kverulant požádal o 
komentář, si nebere servítky: "Takových studií, které sice mají zajímavý název i renomované autory, ale 
obsahují takové šílenosti, že nad nimi zůstává rozum stát, jsem už viděl hezkou řádku. Přesto jsem se 
chtěl podívat i na tuto a předložit ji k diskuzi v našem think tanku. To však není možné. U projektu je 
uvedeno, že předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství, ale název projektu a anotace 
projektu tomu naprosto neodpovídají. Další otázkou je, jak vůbec může zájmový spolek, jako je Komora 
OZE, jediný uvedený účastník projektu a příjemce podpory, mít obchodní tajemství. Připadá někomu 
normální, že spolek, který není podnikem, protože nebyl založen za účelem podnikání, může mít nějaké 
obchodní tajemství? Pokud to někomu nepřipadá podivné, nechť se na pojmy ‚podnik‘ a ‚obchodní 
tajemství‘ podívá do obchodního zákoníku. K pozornosti doporučuji zejména § 5 a § 17."  
Předmětem studie má být také ověření existujících a navržení nových inovativních technických řešení. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím se skutečně nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví. Kverulant je srozuměn s tím, že mu informace, které se skutečně 
a bezprostředně týkají nových inovativních technických řešení, které jsou předmětem průmyslového 
vlastnictví, poskytnuty nebudou.  
 

Nabíječka elektromobilů na pozemním parkovišti obchodního domu Mercury v Českých Budějovicích.  

« zpět na obsah   
    
   

333. Tajná studie o veřejných dobíječkách za veřejné peníze      

28.12.2021  literarky.cz   
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Odkaz na originál   

https://literarky.cz/civilizace/2210-tajna-studie-o-verejnych-dobijeckach-za-verejne-penize
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Napsal Vojtěch Razima Kategorie: Civilizace Zveřejněno: 28. 12. 2021 14:32  
 

Stát prostřednictvím své organizace Technologická agentura zaplatil studii, která měla analyzovat 
potenciál využití obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Stát za ni z 
veřejných zdrojů zaplatil téměř pět milionů korun. Studie je hotová, ale stát ji odmítá dát veřejnosti k 
dispozici. Kverulant.org proti tomu protestuje a podává stížnost.  
V červnu 2018 uzavřela Technologická agentura ČR (TAČR) smlouvu se zapsaným spolkem Komora 
obnovitelných zdrojů energie. Předmětem této smlouvy bylo dodání studie s názvem Analýza 
potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích 
a plnicích stanic. Stát prostřednictvím TAČR za tuto studii slíbil vyplatit 4,62 milionu korun. Studie byla 
koncem listopadu 2021 dokončena a většina peněz z veřejných zdrojů zapsanému spolku vyplacena.  
V souladu se zákonem 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počátkem prosince požádal 
Kverulant o poskytnutí celé studie. Byl však odmítnut. Podle TAČR se na TAČR zákon o svobodném 
přístupu nevztahuje. A zákon 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje, jim poskytnutí takové informace 
prý dokonce zakazuje. Podle Kverulantova názoru však ani jeden z uvedených zákonů neustavuje úplnou 
výluku platnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. A už vůbec není přijatelné odmítnout 
požadované informace jen s pouhým odkazem na ustanovení zákona tak, jak to TAČR udělal. Proto 
Kverulant proti neposkytnutí informací podává stížnost. To však není jediný důvod, proč tak činí.  
Podle anotace projektu uveřejněné na stránkách TAČR je c ílem projektu "vytvořit komplexní návrh 
řešení pro zapojení decentralizovaných výroben elektřiny z OZE, bioplynových stanic, vodních, větrných 
a fotovoltaických elektráren a případně i dalších výroben do sítě čisté mobility v ČR. Bude provedena 
rešerše a analýza zahraničních zkušeností se zapojením decentralizovaných OZE do systému čisté 
mobility. Budou ověřena existující a navržena nová inovativní technická řešení. Bude analyzováno právní 
a ekonomické prostředí, identifikovány bariéry, navrženy legislativní změny. Bude určen aktuální a 
budoucí potenciál využití decentralizovaných OZE. Bude zjištěn zájem provozovatelů OZE o zapojení do 
budoucího systému a budou navrženy optimální lokality dobíjecích a plnicích stanic. Na závěr budou 
doporučeny kroky k realizaci programu."  
Z výše uvedeného je zřejmé, že téměř všechny výsledky tohoto projektu se týkají dalšího směřování ČR v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a elektromobility. Tedy oblasti, která se ani nadále velmi 
pravděpodobně neobejde bez veřejné podpory. I proto je legitimní, aby veřejnost měla k informacím, 
které vznikly za veřejné peníze, přístup, a mohla se tak účastnit společenské diskuze a prostřednictvím 
svých volených zástupců i rozhodování o těchto věcech. Je tedy zcela evidentní, že právo na informace 
ve smyslu čl. 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, je v tomto případě prioritní.  
Koncem listopadu 2021 zveřejnil zapsaný spolek Komora OZE na svém webu krátký článek Pro rozvoj 
čisté mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje a podtitulem Komora OZE, CZ Biom a CAFT 
zveřejnily analýzy obnovitelné mobility. Předmětnou analýzu v něm však čtenář nenajde. Komora OZE v 
něm v podstatě jen konstatuje to, co bylo zřejmé již před zadáním studie: "Masivní výstavbu nabíjecích 
či plnicích stanic však přímo u obnovitelných zdrojů nelze v praxi očekávat." To přijde Kverulantovi za 
téměř pět milionů z kapes daňových poplatníků zoufale málo. I proto se dožaduje poskytnutí celé studie 
a chce věřit, že tam nalezne skutečnou analýzu problému, nástin možných dalších scénářů využití 
obnovitelných zdrojů v mobilitě, a především kvalifikovaný odhad nákladů, které pravděpodobně 
ponese celá společnost.  
Jaroslav Čížek, předseda think tanku Realistická energetika a ekologie, kterého Kverulant požádal o 
komentář, si nebere servítky: "Takových studií, které sice mají zajímavý název i renomované autory, ale 
obsahují takové šílenosti, že nad nimi zůstává rozum stát, jsem už viděl hezkou řádku. Přesto jsem se 
chtěl podívat i na tuto a předložit ji k diskusi v našem think tanku. To však není možné. U projektu je 
uvedeno, že předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství, ale název projektu a anotace 
projektu tomu naprosto neodpovídají. Další otázkou je, jak vůbec může zájmový spolek, jako je Komora 
OZE, jediný uvedený účastník projektu a příjemce podpory, mít obchodní tajemství. Připadá někomu 
normální, že spolek, který není podnikem, protože nebyl založen za účelem podnikání, může mít nějaké 
obchodní tajemství? Pokud to někomu nepřipadá podivné, nechť se na pojmy ‚podnik‘a ‚obchodní 
tajemství‘podívá do obchodního zákoníku. K pozornosti doporučuji zejména § 5 a § 17."  
Předmětem studie má být také ověření existujících a navržení nových inovativních technických řešení. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím se skutečně nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví. Kverulant je srozuměn s tím, že mu informace, které se skutečně 
a bezprostředně týkají nových inovativních technických řešení, které jsou předmětem průmyslového 
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vlastnictví, poskytnuty nebudou.  
Autor je ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org.  

« zpět na obsah   
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Odkaz na originál   

Stát prostřednictvím své organizace Technologická agentura zaplatil studii, která měla analyzovat 
potenciál využití obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobily. Stát za ni z 
veřejných zdrojů zaplatil téměř 5 milionů korun. Studie je hotová, ale stát ji odmítá dát veřejnosti k 
dispozici. Kverulant.org proti tomu protestuje a podává stížnost.  
 

V červnu 2018 uzavřela Technologická agentura ČR (TAČR) smlouvu se zapsaným spolkem Komora 
obnovitelných zdrojů energie. Předmětem této smlouvy bylo dodání studie s názvem "Analýza 
potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích 
a plnicích stanic". Stát prostřednictvím TAČR za tuto studii slíbil vyplatit 4,62 milionu korun. Studie byla 
koncem listopadu 2021 dokončena a většina peněz z veřejných zdrojů zapsanému spolku vyplacena.  
V souladu se zákonem 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počátkem prosince požádal 
Kverulant o poskytnutí celé studie. Byl však odmítnut. Podle TAČR se na TAČR zákon o svobodném 
přístupu nevztahuje. A zákon 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje, jim poskytnutí takové informace 
prý dokonce zakazuje. Podle Kverulantova názoru však ani jeden z uvedených zákonů neustavuje úplnou 
výluku platnosti zákona o svobodném přístupu k informacím. A už vůbec není přijatelné odmítnout 
požadované informace jen s pouhým odkazem na ustanovení zákona tak, jak to TAČR udělal. Proto 
Kverulant proti neposkytnutí informací podává stížnost. To však není jediný důvod, proč tak činí.  
Podle anotace projektu uveřejněné na stránkách TAČR : "Cílem projektu je vytvořit komplexní návrh 
řešení pro zapojení decentralizovaných výroben elektřiny z OZE, bioplynových stanic, vodních, větrných 
a fotovoltaických elektráren a případně i dalších výroben do sítě čisté mobility v ČR. Bude provedena 
rešerše a analýza zahraničních zkušeností se zapojením decentralizovaných OZE do systému čisté 
mobility. Budou ověřena existující a navržena nová inovativní technická řešení. Bude analyzováno právní 
a ekonomické prostředí, identifikovány bariéry, navrženy legislativní změny. Bude určen aktuální a 
budoucí potenciál využití decentralizovaných OZE. Bude zjištěn zájem provozovatelů OZE o zapojení do 
budoucího systému a budou navrženy optimální lokality dobíjecích a plnicích stanic. Na závěr budou 
doporučeny kroky k realizaci programu." Z výše uvedeného je zřejmé, že téměř všechny výsledky tohoto 
projektu se týkají dalšího směřování ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a elektromobility. 
Tedy oblasti, která se ani nadále velmi pravděpodobně neobejde bez veřejné podpory. I proto je 
legitimní, aby veřejnost měla k informacím, které vznikly za veřejné peníze, přístup, a mohla se tak 
účastnit společenské diskuze a prostřednictvím svých volených zástupců i rozhodování o těchto věcech. 
Je tedy zcela evidentní, že právo na informace ve smyslu čl. 17 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních 
práv a svobod, je v tomto případě prioritní.  
Koncem listopadu 2021 zveřejnil zapsaný spolek Komora OZE na svém webu krátký článek s názvem 
"Pro rozvoj čisté mobility potřebujeme nové obnovitelné zdroje" a podtitulem "Komora OZE, CZ Biom a 
CAFT zveřejnily analýzy obnovitelné mobility". Předmětnou analýzu v něm však čtenář nenajde. Komora 
OZE v něm v podstatě jen konstatuje to, co bylo zřejmé již před zadáním studie: "Masivní výstavbu 
nabíjecích či plnicích stanic však přímo u obnovitelných zdrojů nelze v praxi očekávat." To přijde 
Kverulantovi za téměř 5 milionů z kapes daňových poplatníků zoufale málo. I proto se dožaduje 
poskytnutí celé studie a chce věřit, že tam nalezne skutečnou analýzu problému, nástin možných dalších 
scénářů využití obnovitelných zdrojů v mobilitě a především kvalifikovaný odhad nákladů, které 
pravděpodobně ponese celá společnost.  
Jaroslav Čížek, předseda think tanku Realistická energetika a ekologie, kterého Kverulant požádal o 

https://outsidermedia.cz/kverulant-org-tajna-studie-o-verejnych-dobijeckach-za-verejne-penize/
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komentář, si nebere servítky: "Takových studií, které sice mají zajímavý název i renomované autory, ale 
obsahují takové šílenosti, že nad nimi zůstává rozum stát, jsem už viděl hezkou řádku. Přesto jsem se 
chtěl podívat i na tuto a předložit ji k diskuzi v našem think tanku. To však není možné. U projektu je 
uvedeno, že předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství, ale název projektu a anotace 
projektu tomu naprosto neodpovídají. Další otázkou je, jak vůbec může zájmový spolek, jako je Komora 
OZE, jediný uvedený účastník projektu a příjemce podpory, mít obchodní tajemství. Připadá někomu 
normální, že spolek, který není podnikem, protože nebyl založen za účelem podnikání, může mít nějaké 
obchodní tajemství? Pokud to někomu nepřipadá podivné, nechť se na pojmy ‚podnik‘a ‚obchodní 
tajemství‘podívá do obchodního zákoníku. K pozornosti doporučuji zejména § 5 a § 17."  
Předmětem studie má být také ověření existujících a navržení nových inovativních technických řešení. 
Zákon o svobodném přístupu k informacím se skutečně nevztahuje na poskytování informací, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví. Kverulant je srozuměn s tím, že mu informace, které se skutečně 
a bezprostředně týkají nových inovativních technických řešení, které jsou předmětem průmyslového 
vlastnictví, poskytnuty nebudou.  
Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org  
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335. Lidé v cestovním ruchu přijdou o práci, vláda zastavila Antivirus      

30.12.2021  horydoly.cz - Vojtěch Razima  
 

Odkaz na originál   

Podnikatelé zvláště v cestovním ruchu nesou již řadu měsíců ekonomickou zátěž vládních opatření a 
restrikcí na své podnikání, přesto se snažili udržet do poslední chvíle své pracovníky a zaměstnanost. 
Ukončení programu Antivirus od 1. ledna 2022 ze strany vlády bude mít výrazný dopad na další 
propouštění zaměstnanců.  
 

Vláda České republiky v boji proti pandemii COVID-19 vydává na ochranu zdraví obyvatel řadu 
ochranných opatření a omezení, které omezují přístup ke službám a dlouhodobě omezují vstup do 
České republiky pro zahraniční návštěvníky, přičemž další zpřísnění vyhlásila na konci roku. Nicméně 
jedná tak bez podpory zaměstnanosti zasaženým odvětvím.  
Česká republika tak přichází nejen o miliardy v příjmech z příjezdu zahraničních návštěvníků, ale 
zejména ohrožuje sociální status řady zaměstnanců v cestovním ruchu. Bez otevřených hranic a 
možnosti využívat služby již řada podnikatelů své zaměstnance neudrží.  
Pracovní místa jsou v ohrožení zejména u sektorů, kteří jsou přímo závislé jak na domácí, tak zahraniční 
klientele, zvláště i ve velkých městech. O svá místa přijdou lidé z řad cestovních agentur v 
organizovaném příjezdovém cestovním ruchu, cestovních kanceláří, průvodců cestovního ruchu, 
nepravidelné zájezdové autobusové dopravy, letecké dopravy, stejně tak jako pracovníci v ubytovacích a 
stravovacích službách, i v návazných službách a atraktivitách v cestovním ruchu.  
Česká unie cestovního ruchu, největší zájmové sdružení cestovního ruchu, proto žádá Vládu ČR o 
podporu zaměstnanosti v zasaženém odvětví, které je omezeno z důvodu vládních opatřeních. Navíc 
podpora zaměstnanosti, která má nahradit Antivirus, tzv. kurzarbeit, zůstává i nadále jen na papíře.  
INFO: Česká unie cestovního ruchu  
 

SDÍLEJ:  

« zpět na obsah   
   
  

© NEWTON Media, a. s., tel.: +420 225 540 801-2, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz 
 

 

https://www.horydoly.cz/business/lide-v-cestovnim-ruchu-prijdou-o-praci-vlada-zastavila-antivirus.html
https://www.anopress.cz/
mailto:obchod@anopress.cz

