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Shrnutí 

Rok 2022 byl pro obecně prospěšnou společnost Kverulant.org již třináctým rokem její nepřetržité činnosti. 

Byl to rok vcelku úspěšný. 

• Kverulant dokončil 10 kauz s průměrnou úspěšností 54 %.  

• Hlavním úspěchem bylo dosažení vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost 

ve Středočeském kraji. 

• Kverulantovy stránky byly navštíveny v 5,5 milionech případů. 

• Na sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 19 tisíc uživatelů. 

• Kverulant vydal 31 tiskových zpráv a ty měly 500 relevantních mediálních výstupů. 

• Náklady na jednu kauzu činily 211 tisíc korun. 

• Kverulant od dárců získal 2,9 milionu korun. Z toho 60 % od drobných dárců. 

• Mzdové náklady činily 55 %. 

• Náklady na právníky byly 13 %. 
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Hodnocení úspěšnosti 

Kverulant v roce 2022 dokončil 10 kauz. Jedna kauza dokončená v tomto roce trvala v průměru 44 měsíců.  

Za posledních 10 let Kverulant dokončil 51 kauz. Jedna taková kauza trvala v průměru 36 měsíců. Kverulant 

se od svého založení v roce 2009 do konce roku 2022 věnoval 95 kauzám a dokončil jich celkem 58. Za 

posledních 10 let činila průměrná úspěšnost 73 %.  

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

úspěšnost (%)

úspěšnost (%)

http://www.kverulant.org/


 

strana 5                www.kverulant.org      IČ 28925165  založeno 23. 7. 2009 

                 

Dokončené kauzy 

U dvou kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění cílů, jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Průměrná 

úspěšnost byla 54 %. O jednoznačný úspěch šlo v kauze, ve které Středočeský kraj po letech Kverulantových 

protestů konečně vypsal výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti za miliardy korun. Dalším 

úspěchem bylo „vysouzení“ přístupu ke zprávě OLAF o Čapím hnízdě. Našly se i kauzy, kde jsme moc úspěšní 

nebyli, ale přesto každá kauza měla určitý pozitivní dopad. Za všechny uveďme kauzu tunelování grantu 

Technologické agentury personálem Všeobecné fakultní nemocnice. Tady Kverulant podal trestní oznámení. 

Policie věc sice nakonec odložila, ale poskytla Kverulantovi detailní odůvodnění, ze kterého vyplývá, že 

skutek se sice stal, ale, podobně jako v případě dotačního podvodu Čapí hnízdo, nebyl trestným činem.  
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Nyní k jednotlivým kauzám podrobněji.  

JAK KVERULANT VYSOUDIL ZPRÁVU OLAF O ČAPÍM HNÍZDĚ 

V prosinci 2017 do České republiky doputovala zpráva významné evropské instituce OLAF, která popisuje 

trestnou činnost premiéra. Kverulant je přesvědčen, že kompletní zpráva měla být veřejnosti poskytnuta 

hned, jak do republiky přišla. To se nestalo, a tak se Kverulant se státem roky soudil. Všechny soudy vyhrál, 

ale kompletní zprávu získal až v lednu 2022. 
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JAK SI PROSPĚCHÁŘSKÝ ŠÉF NKÚ KALA UDĚLAL Z ÚŘADU CESTOVKU I DOJNOU 

KRÁVU NA DVACET LET 

 

Většina ze 103 cest, za které utratil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) od roku 2012 do roku 2021 celkem 

cca 8 500 000 Kč, posloužila k tomu, aby si prezident Miloslav Kala zvýšil osobní prestiž a pojistil svůj další 

mandát. Plyne to z podkladů, které si Kverulant u NKÚ vyžádal. Cestovní náklady zásadně zvyšovala 

prezidentova záliba v luxusu a také vysoký koeficient, podle kterého si šéf NKÚ počítal diety a kapesné. 

Kverulantovým cílem v této kauze bylo, aby Kala nebyl v březnu 2022 znovu zvolen prezidentem NKÚ na 

dalších devět let. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo. 
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NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ TUNEL 

 

NEN neboli Národní elektronický nástroj je vysoce předražený a státem provozovaný počítačový program, 

který má sloužit k zadávání veřejných zakázek. Přestože stál tři čtvrtě miliardy a přestože byl od dubna 

2017 povinný pro veřejnou správu, byl jeho tržní podíl po pěti letech v únoru 2022 jen 7%. NEN byl tak 

špatný, že si největší zadavatel veřejných zakázek Ředitelství silnic a dálnic v roce 2018 vymohlo výjimku 

z povinného používání a tu mu vláda v dubnu 2021 prodloužila o další tři roky. Cílem Kverulanta bylo tento 

tunel zastavit. To se mu ani po pěti letech usilovné práce nepodařilo, a proto tuto kauzu na jaře 2022 uložil 

do svého archivu. 
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TUNEL PŘES CHIRURGICKÉ NÁSTROJE ANEB POHLED DO ŠŤAVNATÉHO 

POLICEJNÍHO SPISU 

 

Všeobecné fakultní nemocnici chyběly vysoce specializované mikrochirurgické nástroje pro vědecký 

projekt. Přes svého kamaráda, primáře Gruse, se o tom dozvěděli Holubovi. Potřebné speciální 

mikronástroje v hodnotě cca 1 500 000 Kč si obratem opatřili – prý přes Bazoš – a nemocnice jim za 

následný pronájem zaplatila téměř 550 000 Kč. Kromě nepravděpodobného původu je podezřelé i to, že 

vzácné nástroje nebyly nikdy nikde evidovány. Podle Kverulanta jde o exemplární případ tunelování 

veřejných prostředků. Proto na případ upozornil Policii. To nejzajímavější z policejního spisu Kverulant 

zveřejnil. 
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ÚKLID VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 

 

Kverulant v roce 2022 podrobně zmapoval ceny úklidu ve státní správě u 71 institucí. Zkontroloval ceny 

u téměř 750 budov za roky 2017 až 2021. Kverulant s uspokojením konstatoval, že ani v jednom případě 

nenarazil na výrazně předražený úklid. Kverulant věří, že je to i tím, že ceny úklidu ve veřejné správě 

důkladně kontroluje již od roku 2011, a je hrdý, že svojí prací významně přispěl k omezení plýtvání ve státní 

správě. 
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DEVELOPER STAVĚL NA ZÁKLADĚ ZFALŠOVANÝCH POVODŇOVÝCH MAP 

 

Kverulant zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl v pražských Holešovicích povolen a postaven 

na základě zfalšovaných povodňových map. Bytový komplex se stovkami bytů vznikl v aktivní zátopové 

zóně, kde nesmí stát žádná stavba. Zákon i zdravý rozum zde zapovídají jakékoliv výjimky. V aktivním 

zátopovém území nesmí nic stát nejen proto, že jím při povodni proudí voda, která svou silou ohrožuje 

jakoukoli stavbu, ale zejména proto, aby voda mohla volně odtékat, a tak nezvyšovala svoji hladinu a 

nezaplavovala další a další území. Kverulant je přesvědčen, že úředníci, kteří stavbu povolovali, dobře 

věděli, že mapy jsou zfalšované, a za úplatek nad tím mávli rukou. Proto Kverulant v celé věci podal trestní 

oznámení. To však bylo odloženo, a tak Kverulantovi nezbylo než tuto kauzu uložit do svého archivu. 
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JAK KVERULANT PŘIMĚL STŘEDOČESKÝ KRAJ K VYPSÁNÍ SOUTĚŽÍ NA DOPRAVNÍ 

OBSLUŽNOST 

 

Středočeský kraj od dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost za miliardy 

nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta bylo, již od roku 2010, tuto praxi zrušit 

a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu konečně podařilo v létě 

2022. 
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JAK SI POSLANEC BENDL ZA VEŘEJNÉ PENÍZE BEZTRESTNĚ FIKTIVNĚ PRONAJÍMAL 

KANCELÁŘ 

 

Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímal 

kancelář v Rakovníku u advokáta Jiřího Černého. Kverulant na Bendla podal v srpnu 2022 trestní oznámení 

pro podvod. To policie na podzim 2022 bohužel odložila s tím, že Bendl kancelář sice neužívá, ale zákonu to 

neodporuje. A ani advokátní komora neshledala na chování fiktivního pronajímatele Černého nic 

závadného. Bendl i jeho advokát tedy z této kauzy vyvázli naprosto beztrestně, to však neznamená, že 

Kverulant přestane odhalovat věrolomnost a rozežranost politiků. 
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AROGANTNÍ ZAVEDENÍ POVINNÝCH DATOVÝCH SCHRÁNEK 

Stát od 1. ledna 2023 zákonem nařídil všem podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) povinnost používat 

datové schránky. Stát také uložil povinnost mít datové schránky i zájmovým spolkům a bytovým družstvům 

nebo společenství vlastníků bytových jednotek, která často vedou starší občané a budou si muset nechat 

tuto službu zajistit. Kverulant nemá naprosto nic proti dobrovolnému využívání elektronické komunikace, 

ale tato další povinnost naráží na „základní“ lidské právo „nemít počítač“ a nevyznat se v informačních 

technologiích. Proto Kverulant proti zavedení těchto dalších povinností opakovaně protestoval. Leč marně.  
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Náklady na jednu kauzu 

V roce 2022 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 211 tisíc korun. Náklady na jednu kauzu 

pomalu, ale víceméně stabilně rostou od roku 2010.  Za posledních 10 let vystoupaly z úrovně 109 tisíc korun 

a jejich průměrná hodnota činila 163 tisíc korun. Je to především tím, že některé kauzy se stále nedaří 

dokončit ani po mnoha letech, ale ještě nejsou zcela ztracené, a tak na ně pořád čerpáme náklady.  
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Rozpočet 

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. Organizace v roce 2022 

hospodařila s peněžními dary v celkové výši téměř 3 miliony korun. To je o milion korun méně, než bylo na 

tento rok rozpočtováno. Důvodem nenaplnění rozpočtu je přesunutí dárcovského zájmu na pomoc 

napadené Ukrajině, zdražení energií, inflace a nejistota těmito okolnostmi vyvolaná. Přesto celkem 

1,65 milionu korun poskytly fyzické osoby. Poděkování patří 1334 laskavým ženám a velkorysým mužům 

i soukromím nadacím Blížksobě a Tipsport a několika desítkám firem. Kverulant měl v roce 2022 příjem 

i z reklamy, když jeho stránky byly navštíveny prostřednictví serveru Seznam.cz.  

 

Jednoznačně převažujícími dárci jsou fyzické osoby. Dary od nich představovaly téměř 60 % Kverulantových 

příjmů.   
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Organizace od roku 2013 do roku 2022 vykazuje v zásadě stabilní a narůstající tok peněžních darů. Zejména 

v roce 2020 a 2021 došlo k významnějšímu nárůstu příjmů:  

 

V roce 2022 Kverulant vydal na svoji činnost 2 984 tisíc korun. To je o něco více než příjmy v tomto roce.  

Tato diskrepance byla možná díky malé rozpočtové rezervě převedené z roku 2021 do roku 2022. Výdajům 

v roce 2022 jako každý rok dominovaly mzdové náklady na čtyři Kverulantovy pracovníky. Ty činily 55 % 

výdajů. Druhým velkým výdajem byly opět právní náklady, ve výši 13 % 
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Komunikace 

Hlavním komunikačním nástrojem jsou internetové stránky na adrese www.kverulant.org. V roce 2022 byly 

naše stránky navštíveny 4 700 000 návštěvníky v 5 500 000 případech. Jeden návštěvník navštívil v průměru 

1,17 stránky. Míra okamžitého opuštění byla 88 % a doba trvání relace činila 20 s. To je v položce počtu 

návštěvníků a v počtu zobrazení stránek čtyřnásobný nárůst. Za tímto pozitivním vývojem stojí dva faktory. 

Tím prvním je zařazení do Newsfeedu na serveru Seznam.cz. 

K zařazení do zpráv Seznamu sice došlo již 13. února 2020, ale na homepage serveru Seznam.cz se odkazy na 

Kverulantovy nejnovější zprávy začaly objevovat teprve od podzimu 2021. Tehdy teprve byly vyřešeny 

všechny technické a smluvní záležitosti. Prostřednictvím Seznamu.cz byly Kverulantovy www stránky v roce 

2022 zobrazeny v téměř 3 700 000 případech. 

Druhým faktorem je zlepšení využívání bezplatné inzerce Google Ads, kterou Kverulantovi poskytuje 

společnost Google. V rámci vyhledávání na internetu byly odkazy na Kverulantovy stránky prokliknuty 

v téměř 280 tisících případů. Z toho bylo 92 tisíc případů díky grantu od Google. To je oproti roku 2021 nárůst 

o více než 60 %.   

Přímo na Kverulantovy stránky kliklo v roce 2022 více než 400 000 uživatelů. 

Důležitým komunikačním kanálem byly i sociální sítě. Opět jim dominoval Facebook. Kverulanta tam sleduje 

více než 12 700 lidí. Z toho je 72 % mužů a 28 % žen. Měsíční dosah příspěvku byl kolem 25 tisíc a zájem 

o příspěvek mělo přes 8 tisíc uživatelů. Nových označení stránky „To se mi líbí“ bylo měsíčně kolem 25 

a nových sledujících bylo kolem 40. Na Twitteru měl Kverulant 3720 sledujících a kanál YouTube vykazoval 

921 odběratelů. Instagramový účet obdržel 373 sledujících a LinkedIn si získal pozornost 966 sledujících 

uživatelů. Celkem tak na sociálních sítích Kverulanta sledovalo téměř 19 tisíc uživatelů. 

 

http://www.kverulant.org/
http://www.kverulant.org/
https://www.seznam.cz/zdroj/553-kverulant
https://www.facebook.com/Kverulant.org
https://twitter.com/KverulantOrg
https://www.youtube.com/user/KrerulantOrgTube
https://www.instagram.com/kverulant_org/
https://www.linkedin.com/company/kverulant/?viewAsMember=true
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Většina Kverulantových tiskových zpráv nachází odezvu v médiích. Kverulant v roce 2022 vydal 31 tiskových 

zpráv a ty měly bez jednoho 500 relevantních mediálních výstupů. To je nárůst o 33 %.  Nejvíce mediálních 

výstupů se objevilo v online médiích, a to 460, což je velmi uspokojivý mediální ohlas. Nárůst činí 43 %. 

 

 

Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulnat.org 

http://www.kverulant.org/

